
Deník z budoucnosti 
23. března 2022 
Konečně. Včera jsme si dali první pusu a dneska mi řekla, že se mnou chce žít. Po třech 
letech co jsem jí tajně miloval… Vyplatilo se počkat. 
 
6. května 2026 
Dneska, přesně rok po svatbě, se narodily naše dvojčátka. Jedno hezčí než druhý. 
Chlapeček se jmenuje po mně a holčička po mamince. 
 
13. května 2034 
Práce v pojišťovnictví mě po roce omrzela, navíc když mi táta dělá šéfa. Sice jsem to 
studoval, ale co. Dnes jsem založil vlastní firmu. Celý život mě baví písmo, tak není 
překvapením, že je to grafologická firma. 
 
12. července 2037 
Firma prosperuje skvěle. Kdo by řekl, že grafologie bude takhle vynášet. Dnes se otevřela 
první pobočka MazGraf v USA. 
 
3. května 2042 
Můj syn se stal historicky nejmladším hráčem, který kdy nastoupil za můj nejoblíbenější klub, 
za Viktorku. Navíc po pěti minutách na hřišti rozhodl gólem v nastavení zápas se Slavií a 
rozhodl tak o titulu. Nikdy jsem nebyl pyšnější. 
 
12. srpna 2045 
Moje dcera vyhrála Miss World. Ještě že je tak krásná po mamince. 
 
17. května 2051 
Dnes jsme se dohodli s panem Paclíkem mladším, že mi prodá svůj většinový podíl 
společnosti FC Viktoria Plzeň a.s. a já se tak od nové sezóny stanu jejím stoprocentním 
vlastníkem. Zítra to zveřejníme. 
 
12. května 2057 
Viktorka poráží ve finále Ligy mistrů Lipsko. Historický okamžik pro český fotbal. Jako majitel 
klubu nemůžu dokázat víc. 
 
13. dubna 2061 
Dnes proběhly prezidentské volby. Získal jsem 51,7% hlasů a zvítězil v prvním kole. Jako 
první prezident v historii České republiky. Musíme to jít s rodinou oslavit. 
 
 

Vzkaz mému budoucímu já 
Ahoj Kubo, píše ti tvoje starý já. Právě teď, kdy ti to píšu, je pondělí 30. března 2020. To jsi 
byl ještě mladej.😂 Tou dobou po světě řádil koronavirus a ty jsi byl zavřenej v karanténě a 
tak moc ses nudil, že sis napsal tenhle dopis, vzpomínáš? Doufam, že teď už svět žádný 



takovýhle problémy netrápí a ty si užíváš skvělej život byznysmana.😎 Přiložil jsem ti ještě 
pár úryvků z deníčku, ve kterým jsem si (ti) věštil budoucnost. Touhle dobou bys měl vlastnit 
Viktorku. Doufam, že se ti všechno splnilo a ty máš skvělou ženu a děti. (Jméno ženy ti radši 
napíšu, kdy to náhodou byla nějaká jiná, abys zase nezačal myslet na svojí středoškolskou 
lásku😂) Napsal bych, ať mi odepíšeš, ale to asi už nepůjde. Snad se aspoň budeš smát až 
tohle budeš číst. Měj se, starouši. 


