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VÏdyÈ létat je snadné!
(K 70. narozeninám Milana Kroupy)

MÛj otec jezdil na sluÏební cesty, obãas to bylo i na
Slovensko. Nûkdy do Ko‰ic, jindy do Bratislavy. Nûkdy
jel Slovenskou strelou, která tam byla asi za ãtyfii a pÛl
hodiny, podobnû jako Pendolino dnes. Nûkdy v‰ak i
letûl letadlem. Pak nám pfiivezl od‰kodné: auto na
klíãek nebo tenisák. Moje sestra dostala zas smaltované
modré nádobíãko pro panenky. Nebylo to obyãejné
nádobíãko, ale pfiesná napodobenina velk˘ch hrncÛ,
pokliãek a pánviãek.
DÛleÏitûj‰í bylo ale jeho vyprávûní o tom, jak to v‰echno

vypadá z velké v˘‰ky. Tehdy létala letadla asi kilometr
nad zemí, tak jsme se dovûdûli, Ïe malé domy jsou jako
krabiãky od sirek, ale ty vût‰í jsou jako krabiãky od
svíãek. Jednou letûl do Bratislavy a letadlo pokraãovalo
dál smûr Tatry, ale nedoletûlo.
Otec pak vyprávûl, Ïe si pamatuje dobfie kapitána

letadla i nûkteré cestující, ktefií letûli s ním. V nás to
vzbudilo respekt, ale nikoliv strach z létání. Nevím, jak

se s tímto traumatem vypofiádal mÛj otec. K stáru jiÏ
nikam nelétal.
Chodil jsem do nedûlní ‰koly; zatímco ostatní dûti mûly

volno, já pochodoval pfies celé Vr‰ovice do Charkovské
ulice, kde byla modlitebna. Obãas jsem se tak dostal k
ãern˘m fondÛm, protoÏe jsem u‰etfiil 30 haléfiÛ za
tramvaj. Na tom by nebylo nic zajímavého, kdyby tam
náhodou neuãil pan Rejthar. Ten v rychlosti zvládnul
biblickou látku a pak jiÏ vyprávûl své zku‰enosti
váleãného pilota 313. perutû. KdyÏ mu v ‰edesát˘ch
letech vrátili uniformu a pozvali ho na tribunu, odmítl to,
Ïe s komunistama nikam sedût nepÛjde a uniformu Ïe
nechá pfie‰ít na mysliveckou, aby mûl nûco kloudného
do lesa. Tehdy vyprávûl o pomeranãích, které se válejí
v Palestinû jako brambory a já jsem tuto ideologickou
diverzi pfiedával dál sv˘m spoluÏákÛm, protoÏe tehdy
bylo kilo pomeranãÛ za 14 korun.
První skuteãn˘ pfiíbûh s létáním probûhl v páté tfiídû.

Místo ‰kolního v˘letu mûla letût pátá dé nad Prahou.
KdyÏ jsme dorazili na leti‰tû, paní uãitelka zjistila, Ïe má
26 ÏákÛ a do letadla Ïe se vejde 26 pasaÏérÛ. JenÏe
zapomnûlo se na jedno místo pro vyuãujícího a dûti
nemohly letût bez dozoru. Hledal se tedy dobrovolník,
kter˘ by letûl s nûjakou jinou ‰kolou. Zaãalo se u tûch
nejlep‰ích ÏákÛ, ale nikdo z tûch ‰plhounÛ tuto zkou‰ku
ohnûm nechtûl podstoupit. Nakonec jsem se jako dítû,
které trávilo drahn˘ ãas na ulici místo nad úkoly pfiihlásil,
Ïe absolvuji let samostatnû. Po nástupu do letadla
pfii‰el nûjak˘ pán s návrhem, Ïe si on sedne k oknu a já
Ïe bych mohl sedût v uliãce a tak jsem z toho okénka
pfies nûj moc nevidûl. Navíc let s na‰í tfiídou zamífiil nad
Vr‰ovice, kam jsme chodili do ‰koly, zatímco mÛj let
nûkam nad âKD do Vysoãan. Ale stejnak jsem nad tím
vyzrál já, protoÏe v letadle, v kterém letûla na‰e tfiída se
spoluÏák Plíhal pozvracel a ‰lo to jako fietûzová reakce.
Zatímco já jsem z letadla vylezl v plné pohodû a zdrav˘
jako rybiãka.
Na dal‰í let jsem ãekal do své dospûlosti. Pfiesnûji

fieãeno do sedmnácti, kdyÏ jsem dostal k narozeninám
letenku Karlovy Vary-Praha. Let trval asi pÛl hodinu, ale
cesta na leti‰tû a z leti‰tû déle neÏ jsem to pozdûji
zmákl na kole.
V dlouh˘ch dobách leteckého pÛstu a snûní jsem se

‰el obãas podívat na leti‰tû. Jindy jsem pozoroval
poblíÏ obchodního domu Kotva lidi, ktefií s kufrem mífiili
ke zvlá‰tním autobusÛm, aby letûli buì do Ostravy
nebo do Montrealu. Pak jsem se seznámil s jednou
letu‰kou a ta podobnû jako star˘ Rejthar vyprávûla o
dalek˘ch krajích. O tom je v‰ak jeden pfiíbûh v mé
kníÏce, která má vyjít snad jiÏ v dubnu.
A pak jsem jednoho dne sednul do letadla a odletûl za

mofie. Od té doby létám nûkolikrát za rok, ale stále mi
létání nezev‰ednûlo.
Pfiesto letût mal˘m letadlem jen tak kilometr nad zemí

a jen tak pro radost a pro potû‰ení, to je pfiece jen nûco
jiného. Vybudovat takové malé leti‰tû je totiÏ zázrak,
jak napsal Josef âermák v loÀském 13. ãísle Satellitu.
To se podafiilo Milanu Kroupovi. Staré leti‰tû z druhé
svûtové války v Edenvale vidûl Milan Kroupa poprvé v
roce 2003. Toto leti‰tû koupil a pfiebudoval, dnes má tfii
rozjezdové plochy, znamenitou restauraci a ãtyfii fiady
moderních hangárÛ.
Milan Kroupa je schopn˘m podnikatelem a majitelem

United Cleaning Services, United Services de Nettoyage
a Kleenway International Inc. Vlastní nejen leti‰tû, kam
se doufám jednou vypravím na kole, ale je v souãasné
dobû asi jedním z nejvût‰ích sponzorÛ krajansk˘ch
akcí, podporuje ‰tûdfie televizi Novou vizi i na‰e noviny
a fiadí se tak mezi ty, ktefií umoÏÀují, Ïe krajansk˘ Ïivot
a na‰e noviny stále existují. VzpomeÀme jen z minulosti
tfieba Tomá‰e BaÈu, Ladislava Myslivce, Josefa Pichlíka
a PraÏské uzenáfiství, Jerry Formánka, Petra Poláãka
nebo ze souãasnosti Rosti Brankovského, cestovní
kanceláfie ãi rÛzné restaurace. Ti v‰ichni umoÏÀují, Ïe
Satellite mÛÏe jiÏ pfies dvacet let vycházet.
Milan Kroupa oslavuje dnes, kdyÏ tento ãlánek pí‰i, 21.

února 2012, své sedmdesáté narozeniny a my mu
pfiejeme, aby se mu splnily jeho sny a tûch má jistû
hodnû. Jeden se mu uÏ splnil - létání a jak napsal v
‰edesát˘ch letech ãesk˘ kultovní spisovatel Ivan
Vyskoãil VÏdyÈ létat je snadné!

Ale‰ Bfiezina

***

Milan Kroupa (uprostřed) se dožívá 70 let


