
Dnes je krásně, ale je ticho, takové zvláštní ticho. Dnes máme zkušební lety, zkoušíme nový 

typ letadel, co nám doručili z Francie. Poletíme dlouhou trasu. „Haistingsi! Poletíš na 

sever!“ z přemýšlení mě probudí hlas našeho šéfa. „Na sever? Pane, myslím, že to není 

nejlepší nápad, bývají tam náhle změny počasí.“ odpověděl jsem mu. „Poletíš na sever! 

Jinak se sbal a zmiz!“ takže letím na sever, řekl jsem si pro sebe.   

Poté co zuřivě dořekl svůj poslední argument, s obrovskou ránou bouchl vchodovými dveřmi a odešel. Venku nasedl 

do stříbrného auta a odjel směrem k letišti. Vždy když byl rozčílený, jezdil se prolétnout v letadle. Vozovka byla 

mokrá, jelikož už více jak dva dny bez přestání pršelo. Obloha byla zatažená, jako by se na vše pod ní mračila. Cestou 

k letišti se začalo pomalu smrákat. Když muž vylezl z auta, ofoukl ho studený podzimní vítr, muž rychle zamířil do 

hangáru, kde už byla letadla přichystaná na další den. V hangáru byl také starý mechanik, který ještě opravoval jedno 

porouchané letadlo. Muž po pozdravu starého mechanika zamířil k malému letadlu, zahákl ho za tahač a vytáhl před 

hangár.  

Chtěl doručit zásoby vody, potravin a dalších pro život nezbytných věcí na odlehlý ostrov. 

Tamější obyvatelé strádají. Musí jim pomoct.  

  Když dorazil ke svému letadlu, pomalu začal s ostatními vojáky do jeho letadla skládat 

všechny krabice a přepravky, do kterých již týden předem připravili zásoby. Něco se mu 

nezdálo. Podíval se na oblohu. Azurově modrá. Vše bude v pořádku, přesvědčil sám sebe 

a nasedl do kabiny pilota.  

 

Letěl chvíli, když tu náhle uviděl kolem sebe bouřku, z ničeho nic, všude byla tma, blesky a 

hromy. ,,Mejdej, tady pilot Alexandr, žádám o pomoc. Jsem nad Gájským mořem, halo, 

slyšíte mě?“ Nikdo ho neslyšel.  Blesky do něj uhodily několikrát, až mu shořely motory, 

vrtule byly zdevastované, padal dolů, jen padal a myslel na Amelii, jestli ji ještě někdy uvidí.  

Nastoupil do letadla, nasadil si brýle, ochranná sluchátka a pomalu se rozjel po 

vzletové dráze.  Během minuty byl ve vzduchu.  Konečně mohl obdivovat krásy okolních krajin. 

Tento pocit vždy miloval. Jeho závrať, jako by sama ustupovala a cílila, že prohrává. Povětroň 

se ve vzduchu vždy cílil bez starostí a let si užíval víc než cokoli jiného. V tu chvíli byl 

nejšťastnější člověk na planetě. Byla zima, ale sluníčko krásně svítilo, všechno bylo 

perfektní.   

 

…byl to čtvrtek 26. 11. 2020, který byl pro Pavla velmi důležitý. Ptáte se proč? Pavel byl totiž pilotem 

stíhacího letounu K-24 Billy, který slouží na letadlové lodi KK- Titan. Pavel  spolu s jeho dalšími piloty dostali 

za úkol podpořit jednotky AČR a jednotky britské armády při boji se vzbouřenci na Altisu. K letounům se měla 

připojit 310. perut´ britského letectva. Tato zpráva ovšem českému týmu dorazila na poslední chvíli.   

Avšak jednoho dne mu našli doktoři nádor v podpaží. Bylo mu oznámeno, že mu zbývá týden života.   

Povětroň se rozhodl zemřít v letadle. Rozloučil se s rodinou a vzlétl vstříc osudu. Cítil se vystresovaně. 

Myšlenka na to, že už nebude součástí tohoto světa, ho děsila. Byl zaneprázdněn chmurnými úvahami tak, 

že přestal dávat pozor na řízení a vletěl do hustého mraku. Letadlo se otřásalo. Najednou zahlédl záblesk. 

Následovala obrovská rána. Motory letadla vypověděly službu. Stroj se řítil nekontrolovatelně k zemi. Bylo jasné, 

že katastrofa je neodvratná. Povětroň byl se svým osudem smířen. Předtím než dopadl k zemi, byl šťastný. 

Věděl, že žil smysluplně. Jeho život byl krásný a naplněný, protože v pravý čas zjistil, že jediné, co nás může 

udělat šťastnými, je jít za svými sny.  



 

Silný náraz něčeho obrovského do levého boku letadla mě odhodil z pilotního sedadla.  Co se 

to děje? V očích se mi odráží červené světlo blikajících kontrolek, které signalizují poruchy 

letadla. Teď to vidím. Letí to přímo proti mně. Drak. Kdysi dávno jsem slyšel pověsti   o 

ohnivých dracích ze severu. Nikdy jsem jim nevěřil. Jak je tohle možné? Mou mysl plní děs, 

rozpíná se tam jako parazit. Nedokážu jasně přemýšlet.  Nejsem schopen ani vzít vysílačku a 

zavolat o pomoc. Mačkám tlačítko mayday.  Třeba to někdo na základně uslyší. Ne. Je pozdě.  

 

Kam vlastně letěl, věděl jen on a jeho deník. Během toho, co pilot ležel v nemocnici, doktoři na něm začali 

pozorovat nenormální věci, například jeho tělesná teplota byla 50°C a jeho krev modrala. Doktoři to brali 

jako obrovskou záhadu, tím víc se začetli do jeho deníku, jestli tam nenajdou odpovědi. Celé to bylo 

podezřelé, ta tajná akce, že se po něm nikdo neshání, zvláštní letadlo a také dopadové místo, ta modrá krev 

a vysoká teplota. 

Další den, další špatnej den za špatného počasí v tomhle špatným letadle.  
Už 10 let by létat nemělo a podle registru už 15 let ani neexistuje.  
Ale stejně v něm letím.  
Sám, bez mapy, nebo jakéhokoliv přístroje se souřadnicemi.  
Letím už skoro hodinu bez jakékoliv šance něco vidět.  
Možná je to těma mraky, nebo snad mlhou, která se od rána vznášela nad letištěm.  
Tak či tak jde o vážnou komplikaci, kterou si nemohu dovolit podcenit.  
Měl jsem dát na Marii.  
Měl jsem zůstat doma a najít si práci jinde. Mohl jsem být zedník, taxikář, elektrikář, na toho bych dokonce měl i 
drobnou výhodu, co se týče znalostí.  
Ale ne. Já si musel jít za svým snem.  
Od mala jsem chtěl létat, ovšem ne létat pro někoho. Chtěl jsem létat svobodně, bez daných zábran, nebo práce.  
To je pak teprve zábava. Ta volnost Ten klid…  
Místo toho tu letím někam doručit ty ubohé papírové krabice s botami.  
A ještě za tohohle počasí.   
Dělá se mi špatně, když vidím ty tmavě šedé šeredné mraky.  
Hlavně ten největší….  
 

Pár týdnů před jeho odletem se zhoršilo počasí a Ameriku postihl hurikán. I přes neustálé 
přemlouvání k tomu, aby neodletěl, se po několika dnech rozhodování přiměl k odletu. Jeho 
rodina s odletem nesouhlasila, proto mu neustále připomínali, že má doma dívku, která čeká 
jeho prvorozené dítě.  
18. 2. 1941 se Povětroň za deštivého počasí připravil k odletu. Myslel si, že to bude pouhá 
přeháňka, dokonce se párkrát objevilo slunce za mraky. Opak byl ale pravdou. Po vzlétnutí 
nastaly malé komplikace, které se ale vyřešily během pár minut.  
 

,,Tak sbohem má lásko krásná a jedinečná, vyrážím na další misi, která by mohla obohatit naší 
zemi penězi a popularitou mezi ostatními zeměmi!“ říká Povětroň. Jeho láska mu na 
to odpoví:,, Dobře, ale buď opatrný můj milý, vidíš jak obrovská bouře tam je!“ …. 
Potom co si vyznal lásku se svojí drahou polovičkou, vyrazil na cestu k vojenskému letišti se svým 
dobrým kamarádem Pepou.  ,,Tak co myslíš, že dneska dostaneme za misi?“ ptá se Pepa. ,,Pepo.“ 
odpověděl Povětroň, ,,nemám absolutního šajna.“ Po krátkém rozhovoru nastalo trapné ticho, a 
tak pokračovali na vojenské letiště.  
 



Takzvaný Povětroň byl mladý muž, který byl od malička všemi odstrkován, jak 
dětmi, tak dospělými. Odmalička chtěl být pilotem který by bránil svou zemi. Vždy se 

snažil být na všechny hodný a optimistický, avšak většina lidí jeho optimismus 
nesdílela.   

Když byl starší tak měl pouze malé množství přátel a nebyl si s nimi příliš blízký. 
Jednoho dne, když sám posedával v hostinci, přišla k němu mladá žena. Jakmile 

ji Povětroň viděl, okamžitě se do ní zamiloval.  

 

První hodiny byly bezproblémové, letadlo letělo, jak má, slunečné počasí zpříjemňovalo 

dlouhou chvíli ve stěsněné kabině, svět byl přesvědčen, že se jako první Čech zapíše do 

historie letectví a opravdu to zvládne. Okolo 21. hodiny se začalo stmívat. Ježkovi se 

se začínající mlhou zhoršoval výhled, a když ani dálková světla nepomáhala s postupně 

hustším a hustším oparem, rozhodl se let přerušit a přistát na asistenční lodi, která ale jako 

by z hladiny oceánu zmizela. Vážně zmizela. Co se to děje? pomyslel si letec. Hlavně 
zachovat chladnou hlavu. Budu v pořádku. opakoval si stále dokola a snažil se svým 

myšlenkám uvěřit, dokud nespatřil proti němu letící neznámé letadlo. 
 

Tento let může být riskantní, Menfréde“, říká jeho kopilot. Menfréd však na jeho varování moc 

nedal. ,,Proč si to myslíte, Leopolde?“, zeptal se ho zpětně Menfréd. Kopilot mu asi další půl 

hodinu vysvětloval, jak to má tento typ letadla s nosníky, které drží celé letadlo pohromadě a 

hlavně ve vzduchu. ,, Ale prosím vás, Leopolde. S tímto typem jsem létal, když jste ještě tahal 

kačera.“ V tomto případě s vámi odmítám letět,“ ozvalo se potichu z Leopoldových 

úst. V okamžiku, kdy se Menfréd na Leopolda podíval skoro vražedným pohledem, Leopold byl 

už na odchodu z hangáru letadla. Menfréd ještě zpětně zakřičel na Leopolda: ,,Odmítám vám 

vyplatit odměny.“ Leopold byl ale už dávno pryč.  

 Následující neděli se ráno podíval na předpověď počasí, měla být jen lehká 

přeháňka. Už se chystal k odletu, ale během pár minut se zatáhlo a z pár 

bílých mráčků se stala obrovská bouře. Když volal Povětroň rodině, že se opět 

nedostaví, matka ho nepustila ke slovu „Kde jsi? Tatínkovi se stalo něco 

hrozného…ka...ve“ a bylo to, bouře přerušila signál. Nejhorší věc, co mohl 

udělat byla sednout do letadla a letět v té bouři a přesně to udělal.  


