Pavel Vančata - Klikař Roger
Když si někteří návštěvníci výstavy Setkání Nebeských jezdců všimli upozornění, že
v říjnu vyjdou vzpomínky bývalého příslušníka 311. bombardovací perutě Jaromíra Bajera,
říkali mi, jaký to byl veselý člověk a že jestli knížka bude stejná jako on, bude se na co těšit.
Když kniha konečně vyšla, byl jsem tak trochu zklamán, že z historek o létání, respektive
z Bajerova života tam mnoho není.
Do knihy se sice nevešly Bajerovy historky, ale za to je v ní celý jeho život, a to nejen
jeho, takže podtitulek knihy „Životní příběh Jaromíra Bajera, radiotelegrafisty a střelce RAF“,
je až příliš skromný. Spíše by se hodil podtitul „Životní příběh Jaromíra Bajera a historie 311.
bombardovací perutě“. Celých dvě stě dvacet stran totiž shrnuje nejen Bajerovy životní
osudy, ale i historii naší bombardovací perutě.
Kniha začíná úvodem, kdy autor popisuje své přátelství s Jaroslavem Bajerem. Tento úvod
bohužel končí autorovým posledním setkáním, které téměř mrazí a bohužel připomíná, že
v současné době se podobným způsobem ohlíží téměř všichni fandové vojenské historie. Po
úvodní kapitole nám autor přiblížil dětství Jaroslava Bajera a už spolu s ním směřuje do
odboje. Polsko, Francii, službu v Cizinecké legii ale autor téměř pomine, ale poznámky
čtenáři připomenou proč. Kniha je vystavěna zejména na období, ve kterém se autor nejlépe
vyzná. Je znát, že autor čerpal nejenom z českých archiválií, ale měl možnost získat přístup i
k britským archivům, což je u tak mladého historika, který se svým koníčkem zatím neživí,
úctyhodné. Od kapitoly Letecký výcvik se čtenář dozví i o osudech mnoha Bajerových
kamarádů a mnoha příslušníků naší zahraniční armády vůbec. Ne snad, že by to bylo na
škodu. Autor většinou odděluje vzpomínky na Jaroslava Bajera od vzpomínek na další padlé
kamarády. Nenechává stranou ani podrobnosti o Bajerově domovské peruti, a tak se lze dočíst
i mnohá zajímavá fakta o fungování peruti, výstroji a výzbroji a další.
Příběh končí stejně, jako osudy mnoha nebeských jezdců, hrdinů válečného nebe. Smutně,
vyhazovem z letectva a obtížemi při hledání nové práce v civilu. I přílohy jsou celé jako kniha
věnovány nejen Jaromíru Bajerovi, čtenář se z nich dozví i mnohé o jeho spolubojovnících a
to vše je doplněno množstvím fotek, opět nesobecky nemonotematických.
Byť kniha, v sympaticky tvrdých deskách, slibuje něco víc, než zní její podtitul, rozhodně
pro tento obsah, kdy se čtenáři prostřednictvím archivních materiálů dostávají i informace,
které by se neztratily například v encyklopedii o výstroji, si zaslouží za poměrně slušných 249
Kč najít svého kupce. Tím spíš teď, před Vánocemi.
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