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Trojčátka tisíciletí se budou stěhovat
V minulém čísle Listů jsme připomínali listopadové první narozeniny trojčátek z Černého Mostu - a už tu máme další, tentokrát lednové.
O tom, že tři kluci manželů Zámečníkových, kteří se narodili 3. ledna 2001, vzbudili poměrně značnou pozornost, svědčí přívlastek
"trojčátka tisíciletí", jejž jim přisoudila média. Fakt, že tatínek je vozíčkář, zájem o celou rodinu ještě poněkud umocnil - v domácím albu
najdeme několik novinových či časopiseckých článků, ovšem do běžného života se to příliš nepromítlo. "Na začátku vypomohl úřad,
pak jsem písemně požádal o pomoc firmy, které vyrábějí pleny nebo dětskou výživu, ale pokud nepočítám jednu zápornou odpověď,
nic se nedělo," odpovídá na moji otázku týkající se případných sponzorů Stanislav Zámečník. Jak už to bývá, drobnými dárky
vypomohli spíše neznámí lidé, před Vánoci přišlo milé překvapení v podobě tří balíků oblečení od jedné mimopražské firmy.
Zámečníkovi ale nejsou z těch, kteří by si stěžovali: kluci jsou zdraví, jíst jim chutná a někdy si spolu dokážou i hezky pohrát. "Paní,
kterou jsme dostali na výpomoc od Červeného kříže, bydlí v našem domě, a když potřebuju, věnuje se jim i mimo stanovenou dobu,"
pochvaluje si spolupráci se Slavomírou Forejtovou maminka. A protože v ulici Kapitána Stránského je všechno po ruce, rozhodli se
vytrvat a se stěhováním do většího, o němž se jednalo už od začátku loňského roku, počkat. "Náš byt totiž patří městu a magistrát nám
nabízel nejdřív bydlení na druhém konci Prahy. Pomohl nám zdejší starosta. Brzy bychom měli dostat byt 4 + 1 přímo v domě - teď tam
probíhala rekonstrukce a během čtrnácti dnů by se snad měl předávat, už se moc těšíme," říká Vendula Zámečníková.
A jaké byly první narozeniny? "Slavili jsme u mých rodičů v Mělníce. Dárky kluky moc nezajímaly, ale každý dostal svůj vlastní dort a
náramně se jim líbilo se v něm patlat," vzpomíná maminka a kolem nás se spokojeně motají šikulka Tomáš, který jako jediný už chodí
bez opory, mazel Filípek a usměvavý Kuba.
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