
Ahoj,  

jmenuji se Eliška Pejsarová a narodila jsem se 4.3.2017 v Klatovech. Můj příchod na svět nebyl vůbec 

jednoduchý, narodila jsem se přidušená a museli mě resuscitovat. Mamce s taťkou mě vůbec 

neukázali a dali mě do inkubátoru a na kyslík. Protože doktoři v Klatovech nevěděli, co se mnou je 

odvezli mě po dvou dnech na JIRP (Jednotku intenzivní a resuscitační péče) do Plzně. Tam udělali 

všemožná vyšetření i magnetickou rezonanci a zjistili, že mám krvácení do mozečku, novorozenecké 

křeče a centrální hypotonický syndrom, s ním byl spojený i snížený sací reflex, a tak jsem dostávala 

mlíčko sondou rovnou do žaludku.  

Kvůli centrálnímu hypotonickému syndromu (ochablým svalům) jsem ležela jako hadrová panenka a 

nemohla jsem se vůbec hýbat, protože jsem na to neměla sílu. S maminkou jsme byli spolu 

v nemocnici 24 dní a učila jsem se správně pít, aby mě mohli pustit domů. Nikdo nám nebyl schopný 

ani říct, jak na tom budu dál a že vše ukáže až čas. Hned druhý den po propuštění z nemocnice jsem 

musela s maminkou začít 4x denně cvičit Vojtovu metodu a 2x týdně dojíždět na rehabilitace. 

Rehabilitace mě začala pomalu rozhýbávat, ale i tak jsem vůbec nezvedala hlavičku a stále měla 

ochablé svaly.  Podstoupila jsem znovu magnetickou rezonanci, tentokrát v Motole a tam byl znovu 

potvrzen centrální hypotonický syndrom a poprvé bylo zmíněno slovo dětská mozková obrna. 

Naštěstí po mentální stránce bylo vše v pořádku, a tak nás pouštěli domů s tím, že jsem šikovná 

holčička a že vše doženu.  

Stále jsme s maminkou poctivě cvičili 4x denně Vojtovu metodu, jezdili na hipoterapii (terapie 

ježdění na koni), ale ani tak jsem se neotáčela na bříško, nelezla a seděla jen v pasivním sedu. A tak 

nám byl podán návrh na léčebný pobyt v lázních v Teplicích. V Teplicích jsme strávili skoro měsíc a 

podstoupila jsem různé procedury jako masáž, ergoterapii a cvičení. Cvičení trvalo 30 minut a já ho 

celé probrečela a když už jsem začala cvičit tak jak jsem měla, tak byl konec cvičení a žádný pokrok 

jsem neudělala. Po návratu domů jsme se od Rané péče, která navštěvuje děti s opožděným vývojem 

a různým postižením dozvěděli o možnosti terapie Therasuit, kterou poskytuje rehabilitační Centrum 

Hájek a chtěli tuto metodu cvičení vyzkoušet, byl v tom ale háček tuto terapii nehradí žádná 

zdravotní pojišťovna a 10 dní terapie stojí 67 tisíc.  

A tak rodiče poprosili babičky, dědečky, příbuzné a peníze dali dohromady. V rehabilitačním centru 

Hájek se mnou začali cvičit intenzivně 2 hodiny denně plus další procedury a já se po týdnu na cvičení 

i těšila. Po 14 dnech terapie jsem si sama začala sedat a pomalu začínala lézt a měla z toho obrovskou 

radost já i rodiče. A tak jsem tam začala dojíždět každý týden aspoň na 2 hodiny cvičení, které stojí 

150 Kč za hodinu. Toto cvičení, ale bohužel není metoda Therasuit, které mě tak pomáhá. 10 dní 

terapie Therasuit bych měla podstupovat 5x do roka, aby měla správný účinek. Letos už jsem jednu 

terapii absolvovala v lednu a další mě čeká už 18.5.2020 a pak (6.8.2020,11.10.2020 a ta poslední se 

ještě plánuje.) 

Přeji hodně štěstí do běžeckého závodu a děkuji za všechno, co pro mě uděláte, abych jednou mohla 

běhat jako vy.  

 

V Křenovech 20.4.2020          Eliška Pejsarová 


