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Dvojãátka Aniãka a Kaãenka byla
pfiijata do Klokánku na pfiedbûÏné opat-
fiení soudu. Matka s nimi vystfiídala 
nûkolik azylov˘ch domÛ a v‰ude pou-
kazovali na její ‰patnou péãi. K dûtem
se chovala hrubû a popudlivû, nepoví-
dala si s nimi, nedávala jim dostatek
jídla, krmila je jen peãivem. V̆ sledkem
bylo tûÏké v˘vojové zanedbání i ‰patn˘
psychick˘ stav obou holãiãek. Aãkoli
v dobû pfiijetí jim byly témûfi tfii roky,
nemluvily a vydávaly jen skfieky. Na
v‰echny nové podnûty reagovaly vydû-
‰en˘m kfiikem a pláãem. Strach mûly
i z vany. Pfii veãerním koupání Aniãka
utekla z koupelny a schovala se,
Kaãenka celou dobu ve vanû „huãela”.
KdyÏ si „teta” pfiendávala pásek z kal-
hot, dostala Kaãenka hysterick˘ zá-
chvat, zatímco Aniãka hrÛzou strnula.
Rodiãe dcery zprvu nav‰tûvovali, po
pár mûsících ale jejich zájem opadl.
Obû holãiãky udûlaly v Klokánku veli-
ké pokroky. Po pÛl roce jsme je nahlá-

sili pfiíslu‰n˘m úfiadÛm pro náhradní
rodinnou péãi. Îádnou rodinu v‰ak
pro nû nemûly. Nakonec si holãiãky
na‰li jejich noví rodiãe sami.
Dozvûdûli se o nich od známé jejich
rodiãÛ, a protoÏe byli provûfien˘mi
Ïadateli o NRP, bylo jejich Ïádosti
vyhovûno. Ze strany dvojãátek i je-
jich nov˘ch rodiãÛ to byla láska na
první pohled. Dûvãátka strávila
v Klokánku necel˘ch 10 mûsícÛ
a nyní Ïijí ‰Èastnû ve své nové rodinû.

Pfiispûjte jakoukoli ãástkou na 
úãet Fondu ohroÏen˘ch dûtí
3055103/0300, nebo ode‰lete dárcov-
skou SMS ve tvaru DMS FODKLO-
KANEK na telefonní ãíslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kã. Více na
www.darcovskasms.cz. MÛÏete pfii-

spívat také pravidelnû kaÏd˘ mûsíc
po dobu jednoho roku. Staãí odeslat
dárcovskou SMS ve tvaru DMS
ROK FODKLOKANEK na ãíslo
87 777 a kaÏd˘ mûsíc Vám bude au-
tomaticky odeãtena ãástka 30 Kã.
Více na www.darcovskasms.cz. Za
Va‰i pomoc mnohokrát dûkujeme!
www.fod.cz

Aniãka 
a Kaãenka

YMNÁZIUM BLANSKO,
pfiíspûvková organizace

Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu

• Informace o pfiijímacích zkou‰kách

• Prohlídka areálu gymnázia

• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 6. 11. 2015 v dobû od 9.00 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190


