
     Jiří Voskovec (1905 – 1981) – Jan Werich (1905 – 1981): Ostrov Dynamit  

(Revuální parodie o sedmnácti obrazech) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

Díl první Na ostrově Dynamitu pobřeží s přístavním skladištěm. 

 

Obraz čtvrtý   

Scéna pátá 

Předešlí, Cook 

 

COOK(vstoupí a drží v ruce mapu, kterou mlátí o zem a vždycky ji zvedne): Řink a ještě jednou řink 

a posléze řink, do třetice všeho dobrýhořink, fuj na tenhle prevít, na který jsem se nachytal. Já si jdu 

pro cenný papír, a ona je to mapa. (Spatří Bathu a Wu-Fanga) No nedožralo by vás to, pánové? 

Krásný kostěný brýle, tři a půl dioptrie, vyměním za prašivou starou mapu. 

     THOMAS: Dal jste se napálit, cizinče. 

WU-FANG: Ba, zdejší domorodci jsou zloději. 

COOK: To prý je cenný papír, který bílí mužové pečlivě ukrývali. Nejlepší bude, když to zahodím.  

     THOMAS: Máte pravdu, cizinče, zahoďte to! 

COOK: To se ví, co s tím? (Zahodí mapu) Nejlepší ale bude, když to roztrhám. (Zvedne mapu a 

chce ji roztrhat) 

WU-FANG (ho zadrží): Netrhej, cizinče, není dobře trhat mapu, říkáme my v nebeské říši. 

COOK: To je docela hezké přísloví. Já to zahodím neroztrhané. (Chce ji zahodit, ale zarazí se) 

Ledaže bych ji nezahodil. Ta mapa je koneckonců moje, a já když si umanu, tak ji zahazovat 

nemusím. 

WU-FANG: Víš co, cizinče, dej nám tu mapu, my ji zahodíme. 

COOK: A helemese! 

     THOMAS: Tak sem dejte tu mapu. 

COOK: Abyste ji zahodili, to tak! Škoda takový mapy. Když chcete mermomocí zahodit mapu, 

namalujte si nějakou a hoďte ji do rybníka. 

WU-FANG: Tak ty nám tu mapu nedáš? 

     THOMAS: Ani po dobrém, ani po zlém? 

COOK: Víte co, pánové? Já bych ji za něco vyměnil.  

Thomas vytáhne píšťalku a zahvízdne na ni. 

COOK(vezme mu píšťalku): Tuhle píšťalku nechci, to je konduktérská. (Vrátí mu píšťalku) 

Wu-Fang zatím tasí nůž a chystá se Cooka zezadu probodnout. 

COOK(se obrátí a vezme mu nůž z ruky): To není špatný nůž, prima ocel, ten si vezmu. (Schová 

nůž) Ale to nebude stačit, pánové.  

     THOMAS (si pohrává výhružně s revolverem): To nebude stačit? 

COOK(vezme mu revolver z ruky): To je starej kolťák – 9,12.  

Wu-Fang mezitím přiložil jinou dýku Cookovi na záda.  



COOK: Počkejte, člověče, necpěte mně ten nůž, když vidíte, že si tady prohlížím revolver – (k 

Bathovi, vrací mu revolver) Moment, prosím vás. (Vezme Wu-Fangovi nůž z ruky) Půjčte to sem. No 

je pěknej, taky ho beru. (Vezme mu nůž a schová jej)  

     Thomas mu míří revolverem do týla. 

COOK(obrátí se a prohlíží hlaveň revolveru): No jo, je to dobře vrtaný. Pusťte to, ať se na to 

podívám. (Vytrhne mu z ruky revolver) Tak ten si taky nechám, ale na mapu to porád nestačí. 

     THOMAS: Teď toho mám ale dost. Tohle ti bude stačit! (Vytasí druhý revolver a střelí na 

Cooka. Revolver selže) 

COOK(dobromyslně se směje): Tak to bývá vždycky. Jak se chce člověk s něčím pochlubit, tak to 

najednou kiksne! (Vezme mu revolver) Lepší je mít dva, já si ho vezmu. (Schová ho) 

Wu-Fang se blíží keCookovi zezadu se škrtící šňůrou, Thomas se k němu blíží zepředu a pomalu 

vytahuje malajskou dýku. 

COOK(mu ji vytrhne): Tohle vypadá jako zahradnický nůžky. Je to vůbec ostré? (Obrátí se a 

přeřízne dýkou Wu-Fangovi šňůru) Dobrá je, bere se – (Wu-Fang a Thomas před ním bezradně 

stojí) Tak co je, páni, žádné zbraně, už nic? Pistole, strojní pušky, handgranáty, samostříly, 

katapulty, oštěpy, nic nemáte už? Ještě jednu zbraň a mapa je vaše.  

     Thomas vytáhne netečně z kapsy kudlu a podá ji Cookovi. 

COOK: Kudla? To už nic nemáte? 

WU-FANG: Dali jsme ti všechny zbraně, dej nám mapu.  

COOK: Dali jste mi všechny zbraně? (Vytasí na ně revolvery) Tak mazat, já vám dám okrádat 

chudého Evropana!!! 

Thomas a Wu-Fang prchají. 

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Jaroslav Seifert: Všecky krásy světa (kniha vzpomínek) 

     Je tomu něco víc než půl století, kdy jsme s Karlem Teigem zaklepali, nikoliv bez trochy 

nedůvěry, na dvéře tehdy ještě malého nakladatelství Václava Petra, abychom mu nabídli rukopis 

mé třetí knížky: Na vlnách TSF. (…) 

     Naše nedůvěra nebyla bezdůvodná. Knížka na tehdejší časy byla opravdu exkluzívní. Již sám 

titul. Jako jedna z prvních knížek hlásila se k novému uměleckému směru, a tak nejen její autor, ale 

i Teige, který ji typograficky upravil, přičinili se ze všech sil, aby duch poetismu ohlašoval se na 

jejích stránkách nejen hlasitě, ale i s provokační apartností. Básnicky pak to bylo nejen drobné 

nactiutrhávání vážným věcem, ale vedle vážnějších básní byly tam verše poznamenané převráceným 

motem Máchovým: 

 

 

 


