
Milý deníčku, 11.3.2026

po světové ekonomické krizi se zase začínáme dávat pomalu dohromady . Je to několikátá krize za 
posledních 5 let a světová ekonomika se ne a ne stabilizovat. Dneska však kurz koruny neklesl (malý 
zázrak!), 
ehož jsem hned využila a kone
ně koupila tu starší oktávku. Tomáš z toho asi nebude mít radost, ale já v něčem do práce jezdit musím.

Milý deníčku, 23.3.2038

dnes je první jarní den. Teda né, že by někde bylo něco, z 
eho by se dalo usuzovat, že je jaro. Po všech těch klimatických změnách je těžké říct, že ten permanentní 
mrak nad našim kontinentem, ze kterého tu a tam padá šedivý poprašek, by měl přestavovat první jarní den. 
Do práce jsem dnes vyrazila brzy. Snažíme se pomáhat, kde to jde. Zase se mi rozbil datapad, takže jsem 
celý den nemluvila s Honzou, který byl kvůli tomu na mě pěkně naštvaný. Kdyby mi ho radši místo toho 
hádání opravil. Ve
er zase za
ala pršet jedovatá síra, takže jsme zbytek ve
era strávili doma a hádám, že tu budem tvrdnout minimálně další 3 dny. Alespoň mám 
as soustředit se na svůj nový projekt - napsání žádosti o dotaci kvůli poslednímu sirnému dešti, který nám 
rozpustil půlku stavebního materiálu na kůlnu.

Milý deníčku, 16.9.2045

dnes je významný den. Byla jsem povýšena v práci. Práce pro tuhle firmu je mnohem lepší než v té 
minulé a máme skvělý kolektiv. Zrovna teď jsem v 
ele týmu, která připravuje kampaň na nový teleport. Plánujeme to koncem týdne oslavit u nás doma. Možná 
si teď kone
ně vyděláme dost na tu vysněnou cestu na Mars, kterou mi Honza slibuje už roky. Jasně, ceny dost klesly 
(hlavně vlivem těch nízkonákladových spole
nosti), ale já bych ráda letěla se SpaceX, přece jenom je to nejlepší firma, co se meziplanetárnich letů týče. 
Nejradši bych letěla na Andromedu, je tam mnohem lepší podnebí než tady, ale to už je nad naše finan
ní možnosti.

Milý deníčku, 23.5.2047

právě jsme se vrátili z měsíční dovolené na Marsu. Nakonec jsme si našetřili tolik, ze jsme si mohli 
koupit Variantu+ a pokoj s výhledem na Velký kráter. Klidně bych tam zůstala i dýl, vzduch tam byl mnohem
istší než tady na Zemi. A chvíli před odletem jsme dostali nabídku na dovolenou na Andromedě za 
zvýhodněnou cenu! Honza si našel druhou práci a já pracuji denně několik hodin navíc. Bude to teď náro
né, ale oba dva se tam moc chceme podívat!

Milý deníčku, 6.10.2061

ani nevíš, jak jsem ráda, že jsme si nakonec na Andromedě koupili prázdninový byt. Spláceli jsme ho
sice dlouho, ale nedokážu si představit, že bych zbytek života prožila na jedné z těch vesmírných stanic. 
Jsme tu teprve pátý den a už začínám mít úzkost z toho stísněného prostoru a nemožnosti někam jít. Pořád 
ekáme na loď, která nás má na Andromedu odvézt. Honza je také nervózní a radši vůbec nemluvím o zbytku 
rodiny. Doufám, že odsud vypadneme co nejdříve.



Dopis 

Je těžké říct, co bych doporu
ila sama sobě. V životě jsem udělala dost špatných, ale i správných rozhodnutí. Nemá cenu je rozepisovat, 
vím, že by ses zachovala stejně. Proto pro tebe mám jen jednu radu - život plyne neskute
né rychle, takže si užívej každého dne, každé hodiny i každé minuty. Já to 
asto nedělala, a myslím, že to byla velká chyba. Je třeba nežít ani v minulosti ani v budoucnosti, ale v 
přítomnosti. Nyní jsem již stará, je mi 70 let a život jsem si užila. Nás svět se hodně změnil, ale z každé 
špatně věci vždy vzešlo něco dobrého. Situace, ve které se nacházíš, je složitá (také to je významná událost 
21. století), ale věř, že bude brzy líp. Buď silná a užívej života plnými doušky.


