
CHARITATIVNÍ TOMBOLA PRO NELINKU 

Dobrým skutkem pro Nelinku Korčákovou je finanční dar 30 000 Kč na částečnou 
úhradu neurorehabilitačního programu na Klinice Axon. 

 
Vážení dárci, 
chtěli bychom Vás požádat o finanční pomoc na rehabilitační program na klinice Axon pro naší téměř 
šestiletou dcerku Nelinku. 
Jsme manželé Miroslav a Lenka Korčákovi. Žijeme v panelovém bytě na sídlišti v Českých Budějovicích. 
Tatínek pracuje ve stavebnictví a maminka pečuje o dvojčata Emičku a Nelinku narozené v červenci 2012 ve 
25. týdnu těhotenství, s porodní váhou 700 gramů. Předčasným narozením děvčat pro nás a i celou naší 
rodinu začaly dlouhé měsíce nejistoty. Jednotka intenzivní péče se stala naším druhým domovem, dvakrát 
denně jsme za dvojčaty dojížděli. Propuštění z nemocnice po 129 dnech bylo podmíněno domácí 
oxygenoterapií. To pro nás znamenalo, že byly 24 hodin denně napojené přes hadičky na lahve s kyslíkem, 
které s námi putovaly všude, kamkoliv jsme jeli a to do jejich 10 měsíců. Po příchodu z nemocnice domů začal 
kolotoč návštěv lékařů a cvičení Vojtovy metody 4 krát denně. 
  
Bylo nám lékaři doporučeno, ať na děvčata nepospícháme, že se budou vyvíjet pomaleji, ale že vše doženou. 
Poté, kdy už oxygenoterapie nebyla nutná, přišla další rána, Nelince byla diagnostikována oboustranná 
nedoslýchavost a musela začít nosit naslouchadla v obou uších. V době prvních narozenin si Emička postupně 
začala stoupat a pomalu i chodit, ale Nelinka stále nelezla ani po čtyřech, jenom se plazila. V roce a půl jsme 
se dozvěděli diagnózu DMO spastická diparéza. V necelých dvou letech si Nelinka konečně poprvé stoupla v 
postýlce. Začali jsme jezdit cvičit do Jánských Lázní, Dětského Centra Znojmo, Fyzio Beskyd a 
Neurorehabilitační kliniky Axon v Praze.  A ke cvičení Vojtovy metody jsme přidali i cvičení Bobath koncept a 
hippoterapii. Nelinka má velkého tahouna ve své sestře Emičce. Ve 3 letech začala navštěvovat speciální 
mateřskou školku Arpida v Českých Budějovicích, kde je součástí denního programu i cvičení a rehabilitace. 
Věříme, že intenzivní rehabilitace na Klinice Axon pomůže Nelince k samostatné chůzi.  
 
Po poslední rehabilitaci se Nelinka snaží stát sama v prostoru a dělat první nejisté krůčky, doufáme a věříme, 
že brzy dožene svoje vrstevníky i v chůzi, a že nikdo nepozná, jaký těžký start do života měla. 
 
Korčákovi, České Budějovice, tel.: 606715715 
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