
Píše se rok 2007.
Před 6 měsíci oznámila skupina KARBON INVEST
a vedení Ostravsko-karvinských dolů vyčerpání všech 
zásob uhlí v revíru. Tato zpráva byla velice nečekaná, 
neboť ji nepředcházely žádné varovné signály.
Generální ředitel OKD vyzval bývalé i současné 
zaměstnance, aby se sjednotili a pomohli tuto tíživou 
situaci vyřešit.
Důlní experti společně s odborníky Národní agentury 
pro vesmírné lety vypracovali sofistikovaný plán, jehož 
prvořadým úkolem bylo vyslat do vesmíru kosmickou 
loď s živou posádkou. Cílem této výpravy bylo objevit 
nová ložiska černého uhlí, aby mohla společnost OKD 
pokračovat v jeho těžbě a zajistila tak práci pro mnoho 
nezaměstnaných horníků.
Generální ředitel a předseda představenstva se vzdal 
svého dvouměsíčního platu, s jehož pomocí 
přebudovali dělníci společnosti TCHAS důlní věž 
dolu Lazy na gigantickou odpalovací rampu.

Vesmírný program OKD byl na světě.

V úterý 27. července roku 2007 v 10 hodin 30 minut 
SEČ odstartoval z vesmírného střediska LAZY 2 
raketoplán Spasitel …

Darkovy kupon na uhlo z Darkova
Majitel teho kupona si može vyzvednuť 1 putnu uhla 
z černe-uhelne skladky u Karvine za Ostravu.

Plati do rozebrani zasob či do rozkradeni skladky.

spravce skladky
Ing. Biolek Jerzy
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Na palubě Spasitele:
Josef Zárubek
Emil Kopčák

mpa*.................................................

Karel Bergmann
Radomír Michna

mpa*.................................................

Mistr Joda
Šárka Kadlubcová

mpa*.................................................

Darth Vader
Hynek Nekuža

mpa* ................................................

Alois Nepraš
Petr Michna

................................................ mpa*

Kantynářka Božena
Veronika Exnerová

................................................ mpa*

Luke Skywalker
Antonín Blahuta

............................................... mpa*

Přistoupili:

*) místo pro autogram



HAVIŘSKO - ČESKÝ
SLOVNÍČEK

analyza ........................................................................................ analýza
bazmek ....................................................................... podivný přístroj
bo ................................................................................................ protože
cyp .............................................................................. 1) hornický učeň
                                                                             2) nešika (vulg.)
čehosi .......................................................................................... něčeho
čemu ................................................................................................. proč
do pěruna ….............….. kletba (vulg. z pol./ č. expr. „do hroma“)
do šlaka …….................... kletba (vulg. z pol./ č. expr. „do šlaka“)
fedrovat …………………………................................…………….. nakládat
furt ................................................................................................. pořád
hajzel ................................................1) WC
                                                     2) nadávka (vulg. např. darebák)
halda ........................................................... kopce z vyvezené hlušiny
Havel ........................................................................... exprezident ČR
heblo .........................................větší podivný přístroj (viz bazmek)
henten ………...................................................………….…………. tamten
hlušina ............................................... druhotný odpad při těžbě uhlí
chlopi ...................................................... muži v produktivním věku
ja .................................................................................. 1) já
                                                                              2) ano (souhlas)
kabel ………………...........................................……………. drát, el. vodič
kantyna ........................................................................................... bufet
krutit …………………......................................................…………….. točit

kula ......................................................... koule (bezpečnostní klika)
kurňa ..................................................... kletba (vulg. např. krucinál)
latrina .................................................................................... suché WC
lekarna ................................................................................... lékárnička
luft …………………………….................................................……… vzduch
mocher ………………............................……. specialista ve svém oboru
nakladka ............................................................... nakládání materiálu
nascane .......................................................... namočeno (urologicky)
navalit …………………….....................................……………………. narazit
ni ……………………………………….......................................................… ne
ogurky ………………………........................................…………….. okurky
opica ................................................................................................ opice
papula ………………............................................................…………… ústa
paušal ............................................................................................. paušál
pluce, pajšel .................................................................................... plíce
přehryzeny ........................................................................ překousnutý
Pu .................................................................................. Pú (medvídek)
robota ............................................................................... práce (těžká)
schlustane .............................................................................. znečištěné
siň ……………………....................................................…………….. chodba
smolit ...................................................................... vyměšovat (vulg.)
šlam ………………...........................................…………………. uhelný kal
Šlam ……………….......................................…………. příjmení inženýra
štajger ........................................................................... hornický mistr

šulnut ………………........................................................………….. kutálet
tuž [tuš] .......................................................................................... přece
uhlo ................................................................................................... uhlí
urvat …………………….....................................................……… utrhnout
včil [fčil] ......................................................................................... nyní
všici [fšici] ................................................................................. všichni
vuzek .............................................................................................. vozík
zavaliť ............................................................................ zavalit (v dole)
Zdař Buch ................................................................ hornický pozdrav

Vlastní postřehy:



Mistr světla a zvuku
Mistr bodového osvětlení
Mistr střihu a PC efektů

Mistr „klíčové“ scény
Majitel klíčů

Mistr loutek
Mistři laserové show

Mistr proviantu
Mistři kulis

Mistr úvodního slova
Mistři pyrotechnických efektů

Scénu zametla

Text sleduje
Kvalitu asfaltu při cestách
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*

*
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Šárka Kadlubcová

**

**

Detaily mise
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