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My jsme vám to říkali!

Zuzana Hloušková

Zrození sbírky povídek může mít různé podoby. Někdy vznikne výběrem vhodných děl editorem, jindy pomůže

literární soutěž na určité téma. Přesně o tom byla loňská výzva královéhradeckého Spolku přátel krásného slova o 

nejlepší re-pre povídku. A co že to ten žánr re-pre vlastně je? Tento zcela nový útvar sci-fi definujeme takto: „Příběh 

se stává reálným už ve chvíli, kdy po dopsání textu ještě nestihl zaschnout inkoust na autorově brku.“ Kořeny 

tohoto nového subžánru lze spatřovat už někdy v roce 2008, kdy Jan Hloušek, člen Spolku přátel krásného slova, 

přečetl v rámci pořadu Bludný elektron svou novou povídkuozavedení robolektorů na jedné nejmenované 

středoevropské univerzitě. Povídka pod názvem Světové prvenství poté vyšla v časopise Třetí pól. Následně se 

objevilo hned pět vyznavačů žánru re-pre. Společně pak v roce 2012 vydali sbírku povídek Odpor je zbytečný. U 

žánru real prediction právě čas prověří, nakolik autoři dokázali předpovědět budoucnost. Na některé události, které 

se už skutečně stihly stát, však nebylo potřeba čekat nikterak dlouho. Mezi jinými zmíním třeba porouchaný záchod 

na mezinárodní kosmické stanici ISS, dramatickou sebevraždu zpěvačky Ivety Bartošové nebo založení 

amerického Centra pro studium existenciálního rizika, zkoumajícího za vydatné podpory společnosti Skype čtyři 

hlavní hrozby pro lidstvo: umělou inteligenci, změny klimatu, jadernou válku a biotechnologie. Během posledních

dvou let se stal žánr re-pre populárním, a tak se k němu začali hlásit i další autoři, a to nejen z Čech, ale i ze 

Slovenska. Porota z řad propagátorů tohoto nového subžánru science fiction ve spolupráci s F. Vrbenskou a J. W. 

Procházkou vybrala pět z nich, kteří splnili podmínky zadání, aby se v jejich povídkách vyskytovaly tyto prvky: 

humor, společnost Malý & Slabý, Platotelova filozofie reálného neskutečna. Jsou to všechno reálie, které spojují 

povídky v původní sbírce Odpor je zbytečný, na kterou navazuje nově vydaná knížka s názvem My jsme vám to 

říkali. I tentokrát bylo záměrem sestavit mozaiku vzájemně provázaných příběhů, a aby se to povedlo, uspořádali 

organizátoři soutěže dva společné literární workshopy, na kterých se mohl celý autorský tým trochu lépe poznat a 

také získat inspiraci pro vylepšení svých povídek. Výsledek jejich práce se nakonec přetavil v knížku povídek, která 

vyšla v září loňského roku. Příběhy se opět odehrávají „velmi brzo ve velmi blízkém světě“ a jistě osloví nejednoho 

čtenáře, který se kdy potýkal s moderními technologiemi. Jednotlivé povídky spojují desítky drobných netušených 

nitek a společně vytvářejí plastický obraz budoucnosti, která může nastat ještě dříve, než čtenář knihu odloží. 

V autorském týmu najdeme např. Lenonu Štiblaríkovou, držitelku nejvyššího ocenění z Ceny Karla Čapka za rok 

2013, nebo známého autora detektivek Zdeňka Jarchovského. Doslov napsala Františka Vrbenská, spisovatelka, 

lektorka a organizátorka fandomového hnutí u nás. Knížka se může také pochlubit originální grafikou a stylovými

ilustracemi královéhradeckého výtvarníka Jaroslava Svobody. Za celým projektem stojí Zuzana Hloušková, 

zakládající členka Spolku přátel krásného slova, sama autorka řady knížek a také cyklu povídání o literárních 

žánrech, který pravidelně vychází ve zpravodaji U nás. Sbírka My jsme vám to říkali je nyní dostupná za 

sympatickou cenu v síti obchodu KOSMAS a od března se objeví také jako e-book. Budoucnost přijde, technický 

pokrok nezastavíme, ale můžeme se u toho alespoň smát!
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