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t i p  r e d a k c e

NEDĚLE ODPOLEDNE
Každá rodina má své tradice. Některá má navíc i tajemství – tak zní motto knížky 
Viktorie Hanišové Neděle odpoledne. Děj začíná o vánočních svátcích v jedné na 
první pohled obyčejné rodině. Na druhý pohled a po několika přečtených řádcích 
už ale víte, že moc obyčejná není. Malý Teo má ne
viditelného kamaráda, kterému potají nese brambo
rový salát, maminka podivně lpí na tradicích a roz
hodně s ní není něco v pořádku, no a otec tu vůbec 
není. Každou neděli a Vánoce nevyjímaje někam 
odchází. Ale kam? Jaké má tahle rodina tajemství? 
To neví ani Teo, z jehož perspektivy příběh zpočátku 
vidíme. Když říkám zpočátku, pak proto, že autorka 
dává následně prostor i pohledu matky, a nakonec 
otce. „Přišlo mi rozumné nabídnout tři perspektivy, 
aby bylo zřejmé, že každý člověk je tvořený svou 
minulostí, a tudíž se jeho chování dá do jisté míry 
vysvětlit. Lidsky je mi nejbližší syn Teo, kterému je také v knize věnován největší 
prostor. Myslím, že je to zajímavá osoba, která sveřepě bojuje s tím, co jí dala do 
vínku netradiční rodina,“ vysvětluje Viktorie Hanišová. 

Tři pohledy, s nimiž si pohrává, k tomu zajímavé prvky jako například ho
vorová mluva malého Tea a dokořenění příběhu nešvary společnosti, jakými 
jsou šmejdi nebo sektářství, tvoří dohromady skládanku, v níž do sebe všechno 
zapadá. Námět se prý zrodil v autorčině fantazii, ale je tak syrový, tak živý, že 
se klidně může odehrávat za zdmi vedlejšího bytu, a to mu dodává ještě punc 
mrazení navíc. 

Vztahy umí psát neuvěřitelné romány a Viktorie Hanišová je umí vyprávět tak, 
že od první stránky přestanete napětím dýchat a budete jednoduše chtít vědět, co 
bude dál. A především, kam otec chodí v neděli odpoledne. 

JANA MARXTOVÁ

JAKUB ŽELEZNÝ
moderátor

Právě jsem dočetl krásnou, chytrou a las
kavou knížku mého kamaráda Pavla Ko
houta Letorosty samomluv, o níž on sám 
tvrdí, že bude jeho poslední. Já si ale my
slím, že mu to nedá, a ještě něco napíše. 
Nedávno jsem dočetl také knížku Radky 
Denemarkové a rozečetl Sylvu Fischero
vou. Moc času na čtení nemám, ale sna
žím se ho najít. Když jsem vyrůstal, měli 
jsme doma velikánskou knihovnu, z níž 
jsem si vytahoval knížky podle libosti a učil se z nich například, jak vypadají obrazy 
moderních malířů nebo jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými překlady Hamleta. To 
jsou věci, které ve vás zůstanou už napořád. Knihy do mého života patří. 

Vážení a milí čtenáři,

Vánoce se kvapem blíží a s nimi vrcholí knihku
pecká sezóna. Knížky stále patří mezi nejoblí
benější vánoční dárky, a to svědčí o tom, že to 
s námi ještě není tak zlé. V dnešní hodně divoké 
době to je příjemné zjištění. 

Jsem ráda, že navzdory všem technologiím 
a nepříznivým prognózám je papírová kniha stále 
hvězdou na knižním nebi a poklidně si žije vedle 
své mladší elektronické sestry, jíž předpovídali, že 

tu papírovou přeroste. Kdepak. Papír nám pořád voní. Když jsem se nedávno vydala 
na pražský festival papíru, na němž vystavovatelé představovali jeho všemožné vyu
žití, byla tam taková fronta, že jsem čekání vzdala. Na druhou stranu mě staromilec
ky potěšilo, jak je papír „in“ a že ho i dnešní generace hipsterů a influencerů objevila 
jako úžasně kreativní hračku. Na instagramu se to hemží návody, jak vdechnout 
starým knihám nový život třeba tím, že ze stránek vyrobíme vánoční ozdoby. Andí
lek, hvězda nebo třeba nástěnné hodiny z nepoužívaných knih vypadají parádně. 
Nápadů na originální dárky s knižní duší je na internetu bezpočet. 

K svátkům patří také porcelán německé firmy Rosenthal, na který už něko
lik let přenáší své vánoční fantazie oblíbená česká ilustrátorka Renáta Fučíková. 
Mám takovou tradici, že si každý rok jeden kousek koupím. A protože Renata před 
několika dny sdílela na sociálních sítích zprávu, že právě dokončila kolekci pro Vá
noce 2024, mám o radost postaráno i v nejbližších letech. Je úžasné, že porcelán, 
který nese českou stopu, zdobí vánoční stoly po celém světě. 

Naše malá země se může pochlubit mnoha šikovnými lidmi. Dokázali jsme to 
i na nedávném knižním veletrhu ve Frankfurtu, o kterém si na str. 8 povídáme s ředi
telem Světa knihy Radovanem Auerem. Naše delegace se tam rozhodně neztratila, 
i když bychom samozřejmě mohli být vidět víc. Ale co není, může být. Spisovatelka 
Yrsa Sigurdardóttir, s níž si povídáme také na str. 8, proslavila svými detektivkami 
rodný Island, který rozhodně není knižní velmocí. My se také neztratíme. 

S přáním co nejklidnějších předvánočních dní
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla: 
Věci, které chci vědět, jsou v knihách;  
můj nejlepší přítel je ten, kdo mi dá knihu,  
kterou jsem nečetl.
Abraham Lincoln
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