
Jiří Křepelka 
Pan Jiří Křepelka se narodil 31.10 1940 v Bakově nad Jizerou. V dětství zažil úskalí války, kdy 

zažíval strach, aby nepřišel o své nejbližší. To třeba, když jeho otec každý večer chodil potají pro 

mléko, bál se aby se ještě vrátil zpět. Když byl malý chlapec, nešťastnou náhodou vážně onemocněl 

a musel dlouhou dobu pobýt v ozdravovně. Tím přišel o první školní léta. Ale v té době, kdy lidem 

nad hlavami létaly stíhačky a proháněly se bombardéry, poznal svou první lásku, svou vášeň, která 

jej do dnešních dnů neopustila a tou jsou letadla a létání.  Nikdy neodpustil od svých dětských snů, 

které má každé dítě.  Létání se stalo neoddělitelnou součástí jeho života, a  formovalo mu celý jeho 

život. I když se mnoha lidem jejich dětské sny nesplní, pan Křepelka měl štěstí a povedlo se mu to. 

V roce 1958 jel do Mladé Boleslavi na letiště, kde musel podstoupit několik testů a pak čekat zda 

ho vyberou jako pilota nebo bude muset celou peripetii opakovat. Musel se naučit nejen teorii, ale 

také absolvovat mnoho hodin praxe. Naštěstí vše dopadlo dobře i když ne vždy úplně čestně. Aby se 

mohl stát pilotem a létat, musel si trochu poupravit svůj věk. Ale přidal si jen jeden rok, což není až 

tolik velkým prohřeškem. Od roku 1958-1962 pak létal všechny možné trasy po republice, vše má 

zaznamenané ve svém pilotním deníku. Svou vášeň na chvilku přerušil v roce 1969, kdy se dal na 

vojnu. Ale ani tam se létání neubránil a začal opět létat u vojenského letectva. Bohužel ve chvíli kdy 

měl poprvé vzlétnout se stíhačkou, byl jejich oddíl rozpuštěn, čehož lituje do dnes, protože věří, že 

se mohl stát profesionálním pilotem. Pan Křepelka létal až do roku 1974 a pak už toho nastálo 

nechal. Dnes létá jen příležitostně. Válka mu pár věcí vzala, ale také dala. Našel si dobré přátele, se 

kterými se stýká do dneška. Nyní žije v obci Klášter nad Jizerou kde působil v devadesátých letech 

jako starosta obce. Na toto období vzpomíná s rozpaky, mnoho lidí si jeho práce vážilo a váží do 

dnes, avšak jsou i tací, kterým se člověk nezavděčí nikdy. Život pana Jiřího Křepelky byl velmi 

pestrý a zajímavý. Se svou ženou vychoval děti a nyní se těší ze svých vnoučátek, kterým může 

svůj životní příběh předávat. Jsme rádi, že i s námi se pan Křepelka o kus života podělil. 

 


