Rodiče Filípka se neobejdou bez pomoci
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Podle poslance je nejlepším řešením nový vůz.
Ostrovce – Rodiče postiženého Filípka (na snímku) z osady Ostrovce u Černošína nutně potřebují finanční prostředky na úpravu vozidla, případně
na jiný vůz, aby mohli svého syna převážet. Filip, ačkoliv se narodil jako zdravé miminko, po zdánlivě jednoduchém zákroku v nemocnici začal
trpět těžkou mentální a fyzickou retardací. A čím je starší, tím je pro rodinu komplikovanější jeho převážení, například na nutná vyšetření. „Filípek
se umí pouze přetáčet vleže na bříško. Musíme ho krmit měkkou nebo rozmixovanou stravou, protože neumí kousat, nesedí, nechodí,
nekomunikuje. Je na plenách,“ vysvětlila jeho maminka Eva Směšná.
Podle lékařské zprávy má chlapec hydrocefalus, epilepsii, skoliózu a mnoho dalšího. „Potřebovali bychom užitkové vozidlo s úpravami, abychom
nemuseli Filípka vyndávat ze speciálního vozíku. Auto s těmito úpravami stojí zhruba 900 tisíc korun.“ Rodina žádala o pomoc různé nadace a
organizace. Někde uspěli, určitou částkou přispěje stát, ale pořád je to málo. Na konto pomalu přicházejí peníze, v Černošíně ve Stříbře chystají
charitativní akce. Rodinu navštívil i poslanec Václav Votava.
„Podle mě investovat do drahé úpravy starého auta není řešení, řešením je nový vůz. Chtěl bych oslovit další sponzory a dárce. Samozřejmě jsem
sám jistou částkou přispěl. Věřím, že se přidají i další lidé,“ vyzval Votava.
Do pomoci se zapojily také různé zájmové skupiny. V Černošíně chystají i prodej kalendářů tamního tanečního kroužku 11Stars. „Snažíme se také
nějakým způsobem pomoci, Filip to moc potřebuje,“ říkají malé tanečnice. Eva a Miroslav Směšných jsou dojati pomocí druhých. „Tímto bychom
rádi poděkovali nejen panu poslancovi, ale všem ostatním,“ vyjádřili se rodiče Filípka.
Pomoci může každý, přispět je možné na transparentní účet, jehož číslo je 223212123/0600.
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