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TISKOVÁ ZPRÁVA
Největšími sympaťáky obvodu jsou zlatá retrívřice a ježek

V pondělí 24. října se u kašny na Stojanově náměstí uskutečnilo slavnostní vyhlášení už tradiční 
soutěže MISS PES a MAZLÍK Mariánských Hor a Hulvák. Už pátého ročníku soutěže o největší 
sympaťáky obvodu se zúčastnilo několik desítek pejsků a ostatních zvířecích miláčků, především 
koček, křečků, ale taky několik králíků a ježek. 

Rozhodování poroty bylo složité a soutěžící mnohdy od sebe dělil jen jeden bod. Aby tedy nepřišli 
zkrátka ani ti, kteří se mezi pět vítězů už nezařadili, obdržel každý z účastníků z rukou starostky 
Liany Janáčkové a 1. místostarosty Patrika Hujduse čestné uznání a malý pamlsek. Absolutními 
vítězi letošního klání se stali zlatá retrívřice Sárinda a ježek bělobřichý s originálním jménem 
Kokos.

Letošní ročník měl maličko smůlu na počasí a tak se termín slavnostního vyhlášení musel 
několikrát měnit. I přes to se ale akce setkala s velkým zájmem a ohlasem. Na náměstí ke kašně 
přišli skoro všichni soutěžící se svými majiteli a mnoho dalších diváků. „Tato soutěž nás opravdu 
hodně baví. Porotci, kteří se každoročně mění, nehodnotí krásu, ale sympatie k jednotlivým 
soutěžícím. Výběr výherců je proto hodně subjektivní a nedá se říct, že by některý byl předem 
označený jako favorit. Naopak, do poslední chvíle sami nevíme jak hodnocení dopadne. 
Vyhlašování výsledků je pro nás příjemné zpestření dne a vždy se na něj velmi těšíme. Už teď 
jsem zvědavý, jaká zvířátka se přihlásí do soutěže příští rok,“ uzavřel místostarosta Hujdus.

MISS PES 2016
1. místo: zlatá retrívřice Sárinda
2. místo: jack russel teriér Ňuňu
3. místo: hovaward Tessie
4. místo: ovčák Gaston
5. místo: kříženec Rasty
Cena místostarosty: kříženec Fido

MAZLÍK 2016
1. místo: ježek bělobřichý Kokos
2. místo: kočka domácí Rozárka
3. místo: norská lesní kočka Olympia
4. místo: kocour domácí Čert
5. místo: králík Mia
Cena místostarosty: křeček Pou

Více informací o soutěži a fotografie všech soutěžících jsou k dispozici na www.misspes.cz.
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