
Tušila jste, že s Terezkou není něco 
v pořádku?
Těhotenství probíhalo normálně. Když konečně 
nastal čas porodu, měla jsem veliké bolesti, 
které trvaly tři dny. Terezce se asi nechtělo 
na svět. Nerozumím tomu, proč to tak muselo 
být. U porodu bylo asi 20 mediků, pan primář 
a paní doktorka, ale nemohli se dohodnout. 
Když se Terezka narodila, měla zkroucenou 
nožičku a museli ji křísit, později jsem se do‑
zvěděla, že plodová voda byla zkažená.

Víte, jaký má důvod postižení vaší dcery?
Těžko říct. I odborníci mi radili, abych nemoc‑
nici zažalovala, ale neudělala jsem to. I když je 
Terezka postižená, dává mi tolik radosti a to 
pouto, které k ní mám, je tak úžasné. Přestala 
jsem se trápit otázkami typu „proč?“ a slíbila 
jsem si, že vždy budu dělat vše, aby Terezka 
prožila život v radosti.

Jak probíhala péče o Terezku po narození? 
Kdy jste zjistila co má za diagnózu?
Rok a půl jsme ztráceli čas na ortopedii, pak 
jsme se dostali na neurologii do Motola. 
Výsledkem 14 denní hospitalizace byl verdikt 
„dětská mozková obrna“. Následovali lázně, 
cvičení Vojtovou metodou a další a další. Terin‑
ka potřebovala neustálou péči a stálé cvičení.

A do toho kolotoče jste podruhé  
otěhotněla…
Ano, prožívala jsem radost a úzkost zároveň. 
Obě moje zlatíčka mě potřebovala. Do toho 
jsme řešili existenční a materiální starosti. 
Nakonec jsme si pořídili na hypotéku maličký 
domek se dvěma místnostmi. A narodila se 
nám zdravá holčička.

Brzy poté Terezku postihl epileptický záchvat 
do úplného bezvědomí, který skončil v Motole 
na anesteziologicko ‑resuscitačním oddělení 
a následně na jednotce intenzivní péče. Pak ná‑
sledovala operace achilovek, Terezka neustále 
plakala bolestí, až se ukázalo, že jí nožička pod 
sádrou hnije.

Cítila jsem se bezmocná, nevěděla jsem, 
komu mám věřit, na koho se obrátit.

Pak přišla další rána…
Když už jsem si myslela, že to nemůže být 
horší, onemocněl můj manžel Honza, moje 
opora.. A to nevratně. V tomto případě nám 
však doktoři velmi pomohli a moje důvěra v ně 
se znovu vrátila.

Bylo něco, v tomto těžkém období, co vám 
přinášelo radost?
Naučila jsem se hospodařit s málem, nechtít 
nic pro sebe. Mám radost ze svých holčiček, 
z toho, že můžu být s nimi. Mám pokoru, lásku 
svých dětí a milujícího manžela. Také mnoho 

přátel a dobrých lidí kolem sebe. Co by chtěl 
člověk více?

Jak se vám vede teď?
Rézinka nastoupila do speciální základní školy, 
která je v místě našeho bydliště, takže nám od‑
padlo dojíždění. Jsou tam úžasné děti a báječné 
paní učitelky. Dneska už je v páté třídě a skvěle 
tam prospívá. Také jí čeká operace kyčlí a my 
všichni pořád doufáme, že její zdravotní stav 
se bude alespoň trochu zlepšovat. Většinu času 
tráví na vozíčku, ale pár krůčků ujde.

Z její sestřičky už je jedenáctiletá slečna, kte‑
rá má silně vyvinuté sociální cítění. Je to naše 
sluníčko, moc nám pomáhá a jsme všichni 
rádi, že ji máme.

Působíte nesmírně skromně. Máte nějaké 
přání, nebo sen?
Já si jen přeji, abych byla zdravá, abych to 
všechno pořád zvládala. Často mě bolí záda 
a kyčle. Potřebovala bych si někdy odpočinout 
a nabrat sílu. Když sním, tak jsem s holčičkami 
u moře. A také s někým, kdo mi pomáhá s Tere‑
zkou, abych ji nemusela stále zvedat. A nedělá‑
me vůbec nic, jen si užíváme společně strávený 
čas… to by bylo krásné.  

Napsala maminka Terezky Jana Ch. (PR)

Radost nacházíme  
uvnitř nás

Příběh lásky, skromnosti a pokory vypráví Jana, maminka dvou holčiček,  
z nichž se jedna narodila s postižením. 
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Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku 
kvalitních, dostupných a udržitelných komunitních 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, 
zejména prostřednictvím transformace systému ústavních 
sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.


