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V knize Jaromíra Šve‑
jdíka nazvané Mi‑
mosezóna se rovno‑
měrně prolínají dva 
jeho obory – textař‑
ský a výtvarný. Au‑

tor známější spíš pod pseudonymem 
Jaromír 99 sice zvládá tvůrčích pro‑
fesí víc, psaní hudby na tři akordy 
a její interpretace se ale do knihy za‑
nést nedají. Jenže čtenáři, který se 
Švejdíkovou Mimosezónou probírá, 
nejspíš autorovy skladby v tu chvíli 
znějí v uších.

Mimosezóna, již předmluvou uvedl 
spisovatel Jaroslav Rudiš a publicista 
Michal Pařízek ji doplnil obsáhlým 
životopisným rozhovorem se Švejdí‑
kem, je určena především těm, kteří 
„už vědí“. A takových je bezpochy‑
by dost. Znají Švejdíka z koncertů, 
poslouchají jeho nahrávky se sku‑
pinami Priessnitz, Umakart, Kafka 
Band, Václavem Neckářem či nejno‑
věji s Letní kapelou, která souběž‑
ně s Mimosezónou vydala debutové 
album. A znají ho samozřejmě také 
jako komiksového kreslíře.

Ostatně i Rudiš v předmluvě při‑
znává, jak ho v devadesátých letech 
ovlivnila Švejdíkova kapela Priess‑
nitz. Uvádí, že svůj prozaický debut 
Nebe pod Berlínem by nikdy nena‑
psal v dané podobě, kdyby neznal 
Švejdíkovy texty. Nebe pod Berlí‑
nem přitom patří k nejdůležitějším 
titulům české porevoluční literatury.

Mimosezóna autorovým přízniv‑
cům doplňuje jejich švejdíkologii. 
Osmapadesátiletý rodák z Jeseníku 
skutečně vyžaduje nejen běžné po‑
slouchání (písní) a prohlížení (vý‑
tvarné práce). Švejdíkova tvorba si 
zaslouží hlubší zájem či až studium 
souvislostí s ní spojených. Protože 
nevznikla z ničeho, není nahodilá, 
má kontinuitu a také, což je neméně 
důležité, je spojena s nosným příbě‑
hem výtvarného outsidera, který či‑

rou náhodou „ke štěstí přišel, do kap‑
sy mnohé jiné kreslíře strčil“ a získal 
si širokou popularitu.

Čtenář, jenž by snad na Švejdíka 
narazil poprvé až prostřednictvím 
výběru jeho písňových textů na‑
psaných za tři desetiletí a shromáž‑
děných v knize Mimosezóna, by se 
asi podivil nad banalitou některých 
veršů i zdánlivým naivismem k nim 
připojených autorových nejnověj‑
ších kreseb. Ale to nejspíš jen pro‑
to, že ještě nikdy neslyšel Švejdíkův 
ztrápený plačtivý hlas v jeho písních 
a dosud neviděl autorovy starší čer‑
nobílé kresby – například uhrančivý 
portrét Franze Kafky s mnoha očima 
nebo „pohanské“ stínohry temných 
postav. A neznal by ani dokonce dnes 
již proslulý mezinárodně úspěšný 
komiks Alois Nebel, k němuž libre‑
to napsal Jaroslav Rudiš a podle nějž 
vznikl celovečerní film. Tu hrubě te‑
sanou výtvarnou práci – ve snímku 
samozřejmě spojenou se Švejdíkový‑
mi písněmi –, kterou by si bez obav, 
že zastará, člověk mohl nechat teto‑
vat na kůži.

Díky ladovsky hutné černé lince 
i hezky kulatým sněhovým vločkám 
či třeba vrbě u rybníka prosvícené 
velkým měsícem – chybí na ní jen 
Ladův vodník – a prostotě dalších 
přírodních motivů jsou Švejdíkovy 
nejnovější kresby vytvořené na gra‑
fickém tabletu lidové jako písnička. 
Ve Švejdíkových pohledech do les‑
ních zákoutí jako by se prolínal ro‑
mantismus krajináře Julia Mařáka 
s pop‑artem mladším o celé století. 
Mařák by sice nenamaloval skály jas‑
ně červené, přesto ve Švejdíkových 
obrázcích alejí, říček, cest, osamělých 
domů v krajině či hvězdných obloh 
není nic neznámého, co by diváka 
překvapovalo. Je z nich ovšem patr‑
ný rukopis natolik charakteristický, 
že jej lze těžko zaměnit s jiným. A to 
je nejcennější.

Kresby Jaromíra Švejdíka otištěné v publikaci Mimosezóna 
jsou lidové jako písnička. V tom jsou příbuzné výběru z jeho 
textů pro skupinu Priessnitz či novou Letní kapelu.

Nechybí na vrbě nervózní vodník? Trojice kreseb z knihy Mimosezóna naznačuje 
romantické vidění světa. Jaromír 99 ale do líbezných krajin vnáší znervózňující 
temnosnubné chvění.  Foto: repro HN
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strahami moderního fotbalového 
byznysu.

Třináct životů 
(Thirteen Lives, VB 2022)
od 5. 8. na Prime Video

Oscarový režisér Ron Howard rád 
točí dramata podle skutečných 
událostí. Autor snímků Čistá duše, 
Apolo 13 či Duel Frost/Nixon ve své 
novince zachycuje dramatický po‑
kus o záchranu thajského fotbalo‑
vého týmu, který během bouřky 
uvízl uprostřed obří jeskyně. Dva‑
náct chlapců a jejich trenéra se vy‑
dali vysvobodit domácí záchranáři, 
nejzkušenější potápěči světa i oko‑
lo deseti tisíc dobrovolníků. Sní‑
mek s Viggem Mortensenem a Co‑
linem Farrellem se soustřeďuje na 
intimnější momenty této – zdánli‑
vě k neúspěchu odsouzené – mise 
z roku 2018, kterou tehdy sledo‑
val celý svět. Což nijak neumenšuje 
všudypřítomné napětí.

Vzhůru do vesmíru
nově na Dafilms.cz

Streamovací portál Dafilms na‑
chystal kolekci snímků s kosmic‑
kou tematikou. Například dánský 
filmař Michael Madsen ve sním‑
ku na pomezí dokumentu a sci‑fi 
nazvaném Návštěva inscenuje 
za pomoci odborníků z NASA či 
z Úřadu OSN pro mimozemské zá‑
ležitosti schéma prvního kontak‑

tu s obyvateli jiných planet. Ani‑
movaný krátký film Kosmonaut 
zase vypráví o veteránovi vesmír‑
ných letů, který ve svém panelá‑
kové bytě žije podobně jako kdy‑
si na orbitální stanici. V Lístku 
na měsíc tvůrci zkoumají, co v še‑
desátých letech motivovalo lidi 
k nákupu letenek do míst, kam 
lidská noha nevkročila. A ve vý‑
běru nechybí ani slavné sci‑fi Jin‑
dřicha Poláka Ikarie XB1.

Filmové tipy

Bullet Train (USA 2022)
v kinech od 4. 8., distribuce Falcon

Bývalý zkušený kaskadér David 
Leich kdysi zaskakoval za mno‑
ho hvězd včetně Brada Pitta. Nyní 
tohoto herce coby etablovaný re‑
žisér stojící za snímky jako John 
Wick či Deadpool režíruje v no‑
vém akčním thrilleru. Odehrává 
se na palubě nejrychlejšího vlaku 
světa. Pitt, nájemný zabiják s pře‑
zdívkou Beruška, by rád upravil 
své „pracovní“ návyky a vykoná‑
val své řemeslo mírumilovněji, aby 
napravil bývalé přešlapy a zbavil 
se smůly, která se mu stále lepí na 
paty. Jenže ve vagonech tohoto 
rychlíku, který se řítí Japonskem, 
čekají silní protivníci a dělají 
všechno pro to, aby se musel vrátit 
ke starým osvědčeným metodám.

Planeta Praha (ČR 2022)
v kinech od 4. 8., distribuce Aerofilms

Už ve snímku Planeta Česko do‑
vedli filmaři odhalit nečekaná zá‑
koutí zvířecí říše, když kupříkladu 
ukázali, že v pražské zoo nebyd‑
lí jen exotičtí zástupci fauny, ale 
že se každé jaro valí po stráních 
směrem k Vltavě i spousty užo‑
vek. V novém přírodovědném do‑
kumentu se spoluscenárista Pla‑
nety Česko Jan Hošek soustřeďu‑
je na další taje české metropole. 
Odpovídá třeba na otázky, kde se 
v Praze vzali mufloni nebo jak si 
poradí slípka zelenonohá s tím, 
že kvůli nutriím nemá kde hníz‑
dit. Snímkem, který díky moderní 
technice z velmi malé vzdálenosti 
sleduje i ty nejmenší tvory, jako je 
plch či brouk roháč, provází hlas 
Jiřího Macháčka.

Predátor: Kořist 
(Prey, USA 2022)
od 5. 8. na Disney+

Původní obyvatelé Ameriky 
na počátku 17. století netrpěli jen 
pod nadvládou bílého muže. V no‑
vém snímku ze série Predátor se 
musí kmen Komančů vypořádat 
s nepřítelem, který sem nedorazil 
přes oceán, ale z kosmu. Mladá 
bojovnice se postaví nebezpeč‑

nému mimozemšťanovi, proti je‑
hož arzenálu zdánlivě nemá šan‑
ci. Jde o první snímek ze slavné 
akčně‑hororové série natočený 
přímo pro streamovací platformy 
a patří k vůbec nejpovedenějším, 
hned za originálem s Arnoldem 
Schwarzeneggerem. Režisér Dan 
Trachtenberg obsadil mnoho pů‑
vodních obyvatel Ameriky a na‑
točil emotivní akční jízdu o boji 
s monstrem i strastech dospívání.

The Sandman (USA 2022)
od 5. 8. na Netflixu

Když v roce 1997 začal vycházet 
magazín Crew coby první čes‑
ký komiksový časopis zaměře‑
ný na dospělé čtenáře, jako je‑
den z prvních se v něm objevil 
chmurný a uhrančivý příběh Neila 
Gaimana Najít si své peklo. Toto 
trudné vyprávění ze světa plného 
oživlých mýtů představilo jednu 
z nejvlivnějších komiksových sé‑
rií světa nazvanou prostě Sand‑
man. Ta mezitím kompletně vyšla 
česky a nyní se slavné dílo o by‑
tosti z rodiny Věčných dočkalo de‑
setidílné seriálové podoby, na níž 
se podílel sám Gaiman. V očeká‑
vaném fantasy dramatu o pánovi 
snů se objeví nejen titulní hrdina, 
ale i mnoho dalších postav z auto‑
rovy detailně propracované ságy, 
která si pohrává s mnoha mýty 
a legendami.

Tygři (Tigers, 
Švédsko/Itálie/Dánsko 2020)
v kinech od 4. 8., distribuce Film Europe

Vrcholoví sportovci mají peníze 
i slávu, ale jak často to jsou šťast‑
ní lidé? Šestnáctiletý Martin pa‑
tří k největším fotbalovým talen‑
tům, ale když ho koupí prestižní 
italský klub, zjišťuje, že splněný 
sen má i mnoho stinných strá‑
nek. Scenárista ceněného spor‑
tovního dramatu Borg/McEnroe 
o jednom z neslavnějších duelů 
tenisové historie Ronnie Sandahl 
napsal a natočil další skutečností 
inspirovaný film ze zákulisí spor‑
tu. Tygři sledují trnitou cestu mla‑
díka, který se nemusí poprat jen 
s požadavky na tvrdou disciplínu 
a fyzicky i mentálně náročnými 
tréninky, ale i s osamělostí a ná‑ Př
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