ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VŠEM, VZKAZUJE DENNY RATAJSKÝ
Příjemné předjarní odpoledne zpestřil svou přítomností v našem spolku pan Denny Ratajský,
který se přišel podívat a podpořit činnost v rámci spolku PRESAFE. Trošičku jsme si tohoto
sympaťáka vyzpovídali a jsme rádi, že nám dal svolení, abychom se o jeho názory nejen na
dobré jídlo podělili i se čtenáři našich stránek.
Dobrý den, jsem ráda, že jste nás opět navštívil v Brně. Jak se Vám, jako obyvateli Prahy,
v naší Jihomoravské metropoli líbí?
„Brno je taková moje srdcová záležitost. Já pocházím z Jižní Moravy, takže se sem vždy rád
vracím za kamarády, dobrým jídlem a pitím. „
A jaký gastro zážitek Vás sem dokáže přilákat?
„Tak v tom mám naprosto jasno – kuchyně mých rodičů – to je ráj
pro moje chuťové buňky. „
V televizi Vás můžeme vidět například v roli hasiče, mnoho dětí sní o tom, že až vyrostou
budou hasičem, policistou nebo záchranářem. Co byste jim vzkázal?
„Než jsem měl možnost si roli hasiče zahrát, tak jsem si ani
neuvědomoval, kolik různých věcí musí takový hasič řešit.
Není to jen hašení ohně při požárech, ale i pomoc při
povodních, nebo když popadají stromy na silnice nebo
domy, pomáhají u dopravních nehod, ale i u drobností jako
jsou zabouchnuté klíče ve dveřích, nebo rampouchy na
střechách domů. Vlastně kdykoli se stane nějaká
mimořádná událost, tak hasiči jsou společně s policisty a
záchranáři vždy na místě připraveni pomáhat. Já bych tedy
holkám a klukům, kteří sní o tom, že jednou budou nosit
parádní uniformu a budou pomáhat zachraňovat svět,
vzkázal, ať si jdou za svým snem. „
Jak Vy osobně vnímáte bezpečnost?
„Myslíte osobní, nebo ve společnosti?“
Obojí.
„Já jsem rád, že Česká republika je relativně bezpečná země. Vážím si toho, ale myslím si, že
pokud zodpovědnost o naše bezpečí přenecháme jen na ozbrojených složkách jako je armáda
nebo policie a nebudeme se o ní každodenně sami starat i my sami, tak by se zdejší bezpečné
životní podmínky mohly i negativně změnit. „
To s Vámi souhlasím a máte Vy sám nějakou osvědčenou radu, jak přispět ke zvýšení
bezpečnosti?
„Myslím, že to je hodně o tom nebýt lhostejný a vědět co mám dělat, když se něco stane. Být
zkrátka připravený. Nedávno jsem poslouchal dva mladé kluky, kteří se na zastávce bavili o
tom, že viděli, jak nějaká starší paní upadla a oni nevěděli, co by měli dělat, říkali, že tam

naštěstí byl nějaký „starý týpek“ a ten té ženě pomohl. A pak si třeba v novinách přečtete, jak
osmiletý kluk zachránil svého dědu, protože si z letního tábora, kde měli nějaký zážitkový kurz,
pamatoval číslo na záchranku. Asi je dobré, aby byly děti o možnostech, jak zajistit bezpečí
informovány již ve škole, ale to asi nemusím říkal Vám, že – smích“

Hezky se s Vámi povídá, ale sleduji, že ve Vašem časovém rozvrhu už máme prostor leda tak
na poslední otázku. Takže obligátně, co byste čtenářům našeho webu a facebooku vzkázal?
„Když Vy na mě s obligátní otázkou, tak já na Vás s obligátní odpovědí, která je, jak se říká, „za
všechny prachy“. Čtenářům i všem ostatním bych vzkázal: štěstí, zdraví, pokoj svatý.
Váš Denny Ratajský

