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Anička tu může ještě být!
PRAHA - Rodiče Aničky Janatkové (9) z pražské troje se sami snaží svou milovanou holčičku
najít stůj co stůj. Po neúspěšné nabídce 3,5 milionu nyní začali pátrat na vlastní pěst. O pomoc
prostřednictvím známého požádali kynoložku Veroniku Zemanovou z Brna. Ta tvrdí, že Anička
může klidně ještě být v troji! Policie přitom pátrání v oblasti zmizení už ukončila.
Richard Veselý
Veronika Zemanová se psem Arminem a fenkou Connie v noci ze soboty na neděli
prohledávala oblast v Troji, kde se Anička ztratila. Reportérům Blesk.cz se ji podařilo
kontaktovat. Oblast podle jejích slov ještě zdaleka není dokonale propátraná a Anička tam
může ještě stále být!
Blesk: Jak jste se k pátrání po Aničce dostala?
„Pátrala jsem na žádost rodiny. Kontaktovali mne přes známého v sobotu v osm hodin večer a
za tři hodiny už jsme byli na místě. Zůstali jsme tam až do pěti do rána.“
Blesk: Kde všude jste pátrali?
„Místo, kde jsme hledali, bylo vybráno podle in-formací od senzibilů a také podle toho, kde
policie pátrala méně. Prostor jsme si rozdělili na sektory a prohledávali jsme lesíky a křoviny.
Hledali jsme i na třech zahrádkách, kam nás jejich majitel pustil.“

Blesk: Bylo pátrání policie podle vás dostatečné?
„Pátrání se psy mělo na místě začít už ve středu, což se nestalo. Ve čtvrtek v podvečer pak
policejní kynologové policie hledání ukončilia, místo aby pokračovali přes noc, kdy je hledání
se psy nejvhodnější. Mylsím, že ze strany policie tam došlo k zanedbání. Ten prostor navíc
podle mě není vhodný na rojnici, ani na vrtulník s termovizí, na to je moc členitý. Pátrání se psy
je vhodnější, pes za příhodných podmínek ucítí lid-ský pach až na 200 metrů.“
Blesk: Může tedy Anička ještě v této oblasti být?
„Podle mého názoru ano. Celé to prohledané roz-hodně není! Ta oblast je obrovská a některá
místa byla propátraná jen v rojnici bez psů. Na jiných místech pátrali třeba dva psi, ale k
důkladnému propátrání terénu by jich bylo potřeba tak třicet.“
Blesk: Našla jste nějakou stopu?
„Bohužel ne. Pátrali jsme jen na malé části území. Na důkladné prohledání by bylo potřeba
mnohem více času i nasazení více psů.“
Blesk: Budete tedy pokračovat v hledání dále?
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„Pokud budeme znovu požádáni, rozhodně ano. Pracujeme zadarmo, jen proto, že chceme
pomoci. Opravdu si myslím, že nasazení speciálně vyciče-ných psů je v tomto případě a v
takovém terénu to nejvhodnější.“

Veronika Zemanová má patnáctiletou zkušenost se záchranou kynologií a se svým psem je
zařa-zena i na mezinárodní výjezdy po živelných katastrofách
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