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pro motýlí křídla
CAFÉ

První záložák v Afghánistánu
se osvědčil, armáda vyšle další
Oldřich Danda
Šéf pražské záchranky Petr
Kolouch (50) je prvním českým
aktivním záložákem, který vyrazil do vojenské mise. Po půlroce v Afghánistánu se nedávno vrátil a zkušenosti, které ve
vojenských nemocnicích zís-

výhod, které mohou obohatit
civilní záchranářství.
„Je rychlá, jednoduchá a má
úspěch. To jsem si přivezl domů a s tím chci dále pracovat,“
řekl Právu Kolouch. Podle něj
je sice fajn, že mají v Česku při
Petr Kolouch, záložák výjezdu hodně přístrojů k diaa šéf pražské záchranky gnostice, ale nesmí to být na

kal, si nemůže vynachválit. Počítá s tím, že řadu vylepšení
přenese i do domácí praxe.
Premiéra to nebyla jen pro
něj, i pro českou armádu bylo
vyslání záložáka do válečné
zóny novinkou.
V zahraniční operaci zjistil,
že vojenská medicína má řadu

Lékař je přidaná
hodnota a do pole
nelétá. Ve válečné
vřavě dostačují
vojenští medici

úkor času, než pacienta dovezou na sál.
„Musíme se naučit dělat co
nejjednodušší třídění a provádět úkony jen nezbytně nutné,“
dodal záchranář.
Jak řekla Právu mluvčí generálního štábu Magdalena
Dvořáková, pilotní projekt se

osvědčil a další rezervisté
v misích na sebe nenechají
dlouho čekat.
„Vyslání bylo úspěšné,“ sdělila Dvořáková. Pokud armáda
nebude mít vlastní vojáky s potřebnou specializací, osloví
a vyšle do mise právě záložáka.
(Pokračování na str. 3)

Kuberova cesta
na Tchaj-wan
leká diplomaty
Plánovaná oficiální návštěva
druhého nejvyššího ústavního
činitele, předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) Tchaj-wanu počátkem příštího roku leká

Chápu, že by to
mohlo ohrozit
byznys asi dvacítky
českých ﬁrem

pojede z pozice šéfa českého
Senátu, a navíc se tam setká
s místní prezidentkou, myslím,
že česko-čínské vztahy můžeme odepsat. Ocitnou se na
úrovni, jako tomu bylo za ministrování Karla Schwarzenberga, kdy vlastně neexistovaly.
Rozhodně by nezůstalo u zákazu koncertů,“ řekl Právu vysoce postavený diplomat.

„Čína musí být
velkorysejší“
Jaroslav Kubera

české diplomaty. Ti v kuloárech přiznávají, že cesta by
mohla vztahy mezi Prahou
a Pekingem zmrazit na řadu
let. A podle premiéra Andreje
Babiše (ANO) to je nešťastný
nápad.
„Pokud Kubera na Tchaj-wan

Kubera se sice na dotaz, zda
je rozhodnut Tchaj-wan navštívit, jednoznačné odpovědi vyhnul s tím, že vše se zatím plánuje, podle všeho se ale od cesty odradit nedá. A to i přesto,
že sám uznává, že by mohla mít
dopad na české firmy.
(Pokračování na str. 2)
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PRVNÍ VÝHRA PLÍŠKOVÉ. Na Turnaji mistryň v Šen-čenu Karolíně Plíškové (vpravo) pomohlo zranění Kanaďanky Andreescuové, která po prohraném prvním setu 3:6 zápas vzdala kvůli zranění kolena.
Podrobnosti na str. 31

Spěte sladce, lidé zdobí hroby dětí polštářky

PR80864

Až půjdou lidé v Ratíškovicích u Hodonína 2. listopadu
uctít na hřbitov své mrtvé, na
hrobech malých dětí budou ležet bílé polštářky.
„Také se dávají svobodným.
Nevím, že by se něco podobného někde jinde dělalo, asi jsme
jediní,“ říká Jaroslava Kundratová, která se v obci na jihu

Moravy snaží udržovat místní
tradice. Není na to sama.
V Ratíškovicích, které mají
4100 obyvatel, se například už
více než sedmdesát let bez přerušení koná krojový ples.
Jak se dříve na vesnici žilo,
se zase mohou zájemci dozvědět ve stavení, o němž jsou
první zmínky z roku 1862.

V domě bydlela ještě před pár
lety teta místního starosty Josefa Uhlíka a zachovala se
v něm nejenom řada původních
stavebních prvků, ale také bohaté vybavení, které nemohlo
chybět v žádné domácnosti.
Teď přibyl polštářek s bílou
barvou nevinnosti.
Přinesla ho Jiřina Pokojová.

„Polštářky se dřív vycpávaly že se bílý polštář zabalí do igesenem, uprostřed byli třeba an- litu nebo do celofánu a nechá na
dílci, po stranách zdobení.
hrobě tak čtrnáct dní.
Jak upozorňuje Jaroslava
Aby se jim lépe leželo Kundratová, dříve děti hodně
Dřív se dělaly celé z krepo- umíraly na nemoci, s nimiž se
vého papíru. Ten je teď tak ne- moderní doba dokázala vypokvalitní, že to nejde, andílky řádat.
V rodině její známé to byli
neseženete, tak mi je vytiskla
a vystříhala vnučka,“ říká s tím, hned dva její nejmenší členové,

polštářky proto v mnoha domácnostech každý rok pečlivě
uschovali a před Dušičkami je
zase vyndali.
(Pokračování na str. 5)

