Malá Eliška a její rodinný výlet
Druhé přání jsme plnili díky naprosto báječným lidem rodině malé Elišky. Ta byla úplně prvním
děťátkem, pro které jsme otevírali veřejnou sbírku na náš transparentní účet. ☺
Eliška je naprosto překrásné čtyřleté děvčátko. Patří do velké rodiny, kde má dva starší bratry,
maminku a tatínka. Narodila se podle lékařů zcela zdravá. Ve dvou měsících však začaly epileptické
záchvaty, kterých se i přes nasazenou medikaci nepodařilo zbavit. Poté přišly další zdravotní
komplikace a Elišce bylo diagnostikováno vzácné neléčitelné onemocnění CDKL5 - atypický Rettův
syndrom. Od té chvíle rodina prochází nepřetržitým kolotočem rehabilitací, léčby a cvičení. Elišce
toto vše naštěstí velmi pomáhá, jsou však bohužel věci, které se nenaučí nikdy. Nikdy nebude mluvit,
neumí účelně používat ruce, neumí sama sedět, stát, každý den přichází epileptický záchvat.
Rodina Elišce věnuje svůj veškerý čas i finance. Terapie a rehabilitace jsou finančně náročné. Od
doby, co se Eliška narodila, rodina nestrávila čas někde, kde by aspoň na pár okamžiků prostě byla.
Není čas, peníze, a nakonec ani nálada. Tak jsme se rozhodli, že rodinu pošleme na pořádnou
odpočinkovou dovolenou. ☺
Nakonec se na transparentní účet připsalo neuvěřitelných 40 000 korun, z velké části i díky našemu
druhému patronovi Petru Gebauerovi, který na náš účet připsal celých 12 434 korun a my jsme tak
mohli rodinu poslat na necelý týden do Aqualandu Moravia. Myslíme, že si to užili úplně bezvadně.
Alespoň podle slov maminky: „Díky Nadačnímu fondu Štěpánka se nám splnil sen o naší první rodinné
dovolené s Eliškou. Na dovolenou jsme vyrazili do Aqualandu Moravia na Pálavu. Hned v den příjezdu,
poté co jsme se ubytovali do krásného a bezbariérového pokojíku, jsme vyrazili na koupačku do
Aqualandu, který byl pár metrů od našeho ubytování.
Vchod jsme měli samostatný pro ubytované, takže jsme nemuseli nikdy čekat ve frontě a rovnou díky
čipům projít přes speciální vstup a byli jsme rovnou u bazénu. Nejprve jsme se museli trošku
zorientovat, kde co je a kam a jak se můžeme dostat s kočárkem, ale během prvního dne jsme to
zmákli a pak už to byla hračka. Hned jsme vyzkoušeli různé bazény a našli si pro Elišku ty nejvhodnější,
co se jí nejvíce líbili.
Dětské bazénky, klouzačky a brouzdálka se nám úplně neosvědčili, protože je Eliška nemohla
vzhledem ke svým hendikepům využívat, ale bazény pro dospěláky a plavce se ukázali pro Elišku jako
nejvhodnější a po domluvě s plavčíky, nám byl dovolen kruh, který je jinak v Aqualandu zakázán, a tak
jsme s Eliškou spokojeně proplouvali z venkovního bazénu do vnitřního a zase naopak. 😊 Občas jsme
si trošku zaposilovali, když jsme potřebovali Elišku někam přenést, např. do vířivky, která se jí moc
líbila. Krásně utahaný a hladový z vody jsme vyrazili na večeři a byli velmi mile překvapeni výběrem a
pestrostí jídel, ovoce, zeleniny apod. Všichni jsme se spokojeně nadlábli a šli si odpočinout po
náročném dni na pokoje.
Druhý den jsme hned ráno vyrazili na snídani, která byla stejně úžasná jako večeře, obohacená ještě o
výborné nápoje. Opět nás mile překvapil ochotný personál, který nám vyšel vstříc a schoval nám do

lednice naše přivezené pribináčky, které vždy máme s sebou, abychom mohli ráno nebo večer dát
Elišce potřebné léky, které je potřeba vždy podávat s jídlem, ve kterém můžete léky schovat, aby je
spolkla. Hned po snídani jsme vyrazili do bazénů a trávili tam většinou celý den. Někdy jsme si přes
poledne šli odpočinout na pokoj nebo jsme vyrazili někam na výlet.
Nejlepší to bylo v Aqualandu ráno a večer, kdy bylo málo lidiček a mohli jsme si jezdit po všech
tobogánech bez front, nebo si užívat všechny bazény, skoro jako kdyby byly jenom pro nás. 😊 Elišce
se v bazénech a vířivkách strašně moc líbilo a byla velmi spokojená a šťastná. Celkově jsme si
odpočinuli všichni, vyhřáli se ve vířivkách, zaplavali si v bazénech, vyřádili se na tobogánech, zašli jsme
i občas na něco dobrého, výběr jídla i nápojů byl pestrý i když ceny byly dost vysoké. Zajeli jsme si i na
výlet např. do Lednice a prošli se parkem k minaretu a zpátky. Konec výletu nám Eliška hlasitě
okomentovala a dala nám najevo, že když je vedro tak chce jedině do bazénu, a ne na nějaké výlety

😊.
Během pobytu jsme se seznámili i s úžasnými lidmi a zejména s jednou mladou slečnou, která Elišku
hned poznala a byla strašně ráda, že nás potkala. To setkání nás hrozně moc potěšilo a myslím, že
máme nové přátele. 😊 Pobyt jsme si celá rodina užili a bylo to pro nás maximální odpočinek, o jakém
se nám ani nesnilo.
Strašně moc, moc děkujeme Nadačnímu fondu Štěpánka a vám všem, kteří jste nám umožnili si
takovýto krásný sen splnit.
Eliška, mamka Alča, taťka Luboš a bráška Lukáš
My přejeme Elišce i celé její rodině co nejvíc společných dní a ať jsou plné smíchu a štěstí. ☺

