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Předmluva

Každý toužíme mít opravdového kamaráda. 
A co teprve kdyby to byl kamarád úplně jiný 
než ostatní! Oliver měl veliké štěstí, protože 
se v parku spřátelil s malým Letadélkem, 
které pojmenoval Jurášek. Spolu pak zažili 
mnohá nevšední dobrodružství, o kterých se 
můžete dočíst právě v této knížce.
Pěkné počteníčko!
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Jak Letadélko přišlo na svět

Byla noc. Ve velkém hangáru se ozývaly jen 
spokojené vzdechy pochrupujících letadel.

„Tak se mi zdá, že už chce na svět!“ 
přerušila náhle ticho paní Letadlová.

Budoucí tatínek, pan Letadlo, se s trhnutím 
probudil. „Cože? Už? Proč? Aha!“ Rozsvítil 
svá světla. Rozsvítil i světla v hangáru 
a zmateně začal jezdit sem a tam. Nešikovně 
přitom rozsypal bednu s náhradními díly. 
Pak narazil do zdi, až mu naskočila boule. 
Rámusením postupně probudil i ostatní 
letadla, která ospale mžourala.

„Co blázníš?!“ napomenula ho přísně 
paní Letadlová. „Raději nachystej postýlku! 
Co nevidět ji budeme potřebovat.“
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„Postýlku? Aha! Ano, jasně, postýlku!“ 
Pan Letadlo dálkovým ovládáním otevřel 
skříň, ze které vypadla krásná postýlka 
s krajkovými peřinkami v růžové barvě. 
Protože byla na kolečkách, jediným 
pošoupnutím doputovala až do blízkosti 
paní Letadlové. A nastávající tatínek hned 
hlásil: „Už je nachystaná!“

Brzy se hangárem ozýval pronikavý křik 
novorozeněte: „Uááá, uááá, uáááá!“

„Ty jsi krásná holčička! Pojď k tatínkovi, 
Letadlinko moje milovaná!“ rozplýval se 
tatínek a chtěl své dítě zvednout z postýlky.

„Není to holčička!“ vložila se do toho 
maminka. „Jak to?“ divil se tatínek.

„Je to kluk!“ odpověděla s klidem 
maminka. „A je celý po tobě!“
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Pan Letadlo se rozzářil 
ještě víc. „Kluk říkáš? 
Tak tě vítám, ty kluku 
jeden! Letadélko moje 

nejmilovanější!“
Ostatní 

letadla zatím 
do šampusových 
skleniček čepovala 
letecký benzin 
z kanystru a připíjela 

na zdraví malého 
Letadélka. I tatínek se přidal. Z úst 
přihlížejících letadel se ozývaly nadšené 
výkřiky: „Gratulujeme!“

„Na zdraví malého Letadélka!“
„Ať žije!“
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První lumpárnička

Letadélko zatím z postýlky vyhodilo 
růžové peřinky. V nestřeženém okamžiku 
se naklonilo přes okraj postýlky a šup – 
už bylo na zemi.

Tatínek se zatím pyšnil: „Jen se na něho 
podívejte. Jako by mi z oka vypadl!“ 
a ukázal na postýlku, která už byla prázdná. 
Vytřeštil oči a přijel co nejblíže.

„Jo, vypadl,“ proneslo suše některé 
z letadel. „Ale z postýlky ti vypadl!“

„Cože?“ probudila se maminka Letadlová. 
Při pohledu na prázdnou postýlku se 
rozplakala.

„Neboj,“ utěšoval ji tatínek. „Určitě ho 
najdeme, určitě se mu nic nestalo!“ 
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Pak se společně s ostatními vydal prohledat 
každičký kout v obrovském hangáru. 
Po chvíli pátrání synka skutečně našel. 
Blaženě spal v hnízdečku ze smotaných 
kabelů. „Tak to vidíš!“ řekl šeptem 
tatínek a maminka ho přikryla růžovou 
dečkou. Pak spolu s tatínkem usnuli vedle 
svého synka.

Ráno zavrzaly dveře hangáru. Přicházeli 
mechanici a s chutí se pouštěli do práce. 
Letadélko se hned probudilo a zvědavě je 
pozorovalo, jak šroubují, vrtají a pilují.

„Jé, to se mi líbí! To si musím taky 
zkusit!“

Hbitě zajelo k bedně s nářadím 
a přehrabávalo se v ní. Jako první vzalo pilu 
a zkusilo s ní přeříznout hadici. V momentě 
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vytryskl gejzír vody a Letadélko 
ho nadšeně pozorovalo.

„Jo, podařilo se mi to!“ 
radovalo se.

Tatínek byl hned u něj. 
Vzal mu pilu a zamračil 
se. „To nesmíš brát 
do ruky! Mohl by 
sis ublížit!“ a už vedl 
Letadélko pryč, protože 
se blížili mechanici, aby 
prýštící vodu zastavili.

Když byli dost daleko, tatínek 
na Letadélko mrknul. „Ale jsi šikula! 
Když jsem byl malý jako ty, taky jsem 
chtěl všechno vyzkoušet a prozkoumat. 
Ale vždycky jsem za to dostal vyhubováno.“
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Jak se Letadélko naučilo létat

Jindy si Letadélko vzalo šroubovák 
a zkoušelo odšroubovat šroub, kterým 
byla připevněna ke zdi police s knihami. 
Police spadla a všechny knihy se z ní v tu 
ránu sesypaly. Jedna z knih se otevřela 
na stránce s obrázky letadel prohánějících se 
ve vzduchu.

„Jejdanánky, to je paráda! To bych chtěl 
taky umět!“

Tatínek do knihy zvědavě nakouknul 
a konejšivě pronesl: „Neboj se, taky to 
budeš umět. Všechno se spolu naučíme, 
až přijde správný čas.“

„A kdy?“ naléhalo Letadélko. „Já chci 
hned!“
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Vtom se objevila maminka, zavřela knihu 
a řekla rozhodně: „Na létání je času dost. 
Nejdřív se musíš naučit jiné užitečné věci!“

Letadélko se uraženě schovalo pod malý 
pracovní stůl. Když se nikdo nedíval, 
vrátilo se pro knihu, kterou si před chvílí 
prohlíželo, a pokračovalo v listování. 
Tentokrát pod stolem. „A stejně se to 
naučím!“ brblalo vzdorovitě. Ale potichu, 
aby ho nikdo neslyšel.

Další den ráno už se opravdu prohánělo 
po hangáru. Létalo z jednoho kouta 
do druhého, dělalo všelijaké otočky 
a přemety, umně se vyhýbalo lustrům 
a jiným předmětům v hangáru a přitom 
radostně výskalo: „Jupí! Já létám! 
Podívejte se, letím!“
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Maminka se na synka 
dívala s obavami a při 
každé otočce na něj 
volala: „Dávej pozor! 

Co to děláš? Brzdi, 
vždyť si polámeš křídla! 
Okamžitě toho nech!“

Jenže teď už Letadélko přestat 
nemohlo. Vždyť bylo zrovna v nejlepším! 
Plnou rychlostí se vyřítilo přímo proti 
otevřenému větracímu okénku, a než se 
všichni nadáli, vyletělo ven.

„Kam letíš?“ volala na ně zoufalá 
maminka. Letadélko se otočilo a řeklo: 
„Přece do světa!“

Maminka vytřeštila oči, ale tatínek se 
usmál. „On je vážně celý po mně!“
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