
jak se vidím za 20 let
Dvacet let je dlouhá doba. Uteče spous-
ta vody a mnoho věcí se změní, nevím, 
jestli k lepšímu, ale nikdo také neví, zda 
k horšímu. Ještě že žiju v optmisticky 
naladěné Nové Pace a nepadají na mě 
problémy velkoměšťáků, kteří nevědí, 
co budou dělat zítra a zda se včas do-
stanou do práce. To my tady řešit ne-
musíme. Referendum o odtržení Podle-
vína nedopadlo, tak se řadíme stále do 
řady Novopačáků. Mně to nevadí, mám                 
Novou Paku rád.  
V roce 2034 budu slavit svoje půlkulaté 
padesáté páté narozeniny, spíše neslavit, 
protože při představě, že mě čeká ještě 
dvacet, ne-li pětadvacet let do důchodu, 
není moc co oslavovat. Přece jenom jed-
na dobrá zpráva v tomto roce přišla, ale 
je to dobrá zpráva jenom pro mě. Setřásl 
jsem ze sebe tu kouli, co jsem měl při-
vázanou na noze – splatil jsem poslední 
splátku hypotéky, nekonečných dvacet 
let, to je sakra dlouhá doba. 

P
ak

a 
P

ac
e

Zdeněk
Augusta



HORSKÉ KOLO NIC 
NEODPUSTÍ

NA TENISE
JE TO HORŠÍ

V PRÁCI SE DAŘÍ
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jak mě vidí jiní
Maskáče, teda Zdendu 
prostě žerem. Je to fakt 
borec. Jednou, když jsme byli 
ve Staré Pace na nádraží na 
čaji, válel na Olympic. Nikoho 
lepšího na kandidátce nena-
jdete. Volte Masku!!!

fanynky Kačka a Danča

kdo jsem
Nejoblíbenější televize?

Samsung :-).
Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena?

Doufám, že Podlevín to přežije.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?

Borec :-).
V čem jsi přeborníkem?

V něčem určitě jo, ale ještě jsem na to nepřišel.
Kdy jsi začal s děvčaty/muži?

Ve školce, s děvčaty.
Které nemoci se bojíš?

Asi jako každej muž – rýmičky.
Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč?

Těžká otázka, spíš bych ji obrátil. Tam bych 
toho mohl vyjmenovat více.

Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků?
Dvě děti, víc se mi nevejde do baráku. Vnouča-

ta pak nechám na dětech.
Co je nejdůležitější pro dítě?

Zatím nevím, ale příště to už budu třeba vědět 
:-).

Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních?
Blbost.

Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích?
Upřímnosti.

Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?
Mám Kačenku.

Tvůj nejoblíbenější český film?
Jára Cimrman ležící, spící.

Koho vyloženě nesnášíš?
Vyloženě asi nikoho.

Kdy by měl člověk umřít?
Až nastane čas.

Umíš poskytnout první pomoc?
Asi jo, nikdy jsem to naštěstí nepoužil.
Kde bude Česká republika v roce 2100?

Na mapě hned vedle Číny.
Za co nejvíce utrácíš?

Za domeček.
Jaké máš zlozvyky?

Jsem bordelář.
Kde nemůžeš být jiným lidem vzorem?

V cíli.


