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TISKOVÁ ZPRÁVA
Ples Mariánských Hor a Hulvák konaný 7. března 2014 neorganizuje městský obvod
Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se distancuje od akce s názvem Ples Mariánských
Hor a Hulvák, která se koná 7. března tohoto roku v Harmony Club Hotelu v Ostravě.
Tuto akci městský obvod, ani žádný ze členů jeho vedení, neorganizuje. Podle dostupných informací ji
pořádá společnost VIN – ECR s.r.o. na objednávku náměstka ostravského primátora Tomáše Suchardy
a pod záštitou senátora Antonína Maštalíře.
„Celou záležitost bychom vůbec neřešili. Organizovat nějakou kulturní akci pro veřejnost má právo každý
a my zajímavé aktivity podporujeme. V tomto případě ale reagovat musíme. Množí se totiž dotazy místních
podnikatelů, kteří se ptají, proč je naše radnice vyzývá k tomu, aby poskytli nějaké pro ně neznámé firmě
sponzorský dar na ples, který tato společnost připravuje. Situace vrhá na městský obvod špatné světlo
a z toho důvodu se proti jednání zmíněné společnosti důrazně ohrazujeme,“ řekla starostka Mariánských
Hor a Hulvák Liana Janáčková s tím, že městský obvod nemá s aktivitou společnosti VIN – ECR s.r.o.
z Ostravy – Poruby nic společného.
Tradiční mariánskohorský ples, často nazýván také Čertovský ples, který vedení obvodu pro veřejnost
každoročně pořádá již více než deset let, se uskuteční rovněž v Harmony Club Hotelu v Ostravě
a je naplánovaný na sobotu 1. března. Koná se tedy o týden dříve než Ples Mariánských Hor a Hulvák,
za nímž stojí dva regionální politici sociální demokracie Sucharda a Maštalíř.
„Že je pan Sucharda schopný všeho a že pro své pochybné aktivity často zneužívá úředníky magistrátu,
jsem se již přesvědčila v minulosti. Ale že má Tonda Maštalíř tohle zapotřebí, to jsem nečekala. Mě, když
jsem byla senátorkou, by ani ve snu nenapadlo přebírat záštitu nad akcemi, které se konaly na území
Slezské Ostravy, kde je pan Maštalíř starostou,“ uvedla Liana Janáčková.
Nad jednáním primátorova náměstka a mariánskohorského zastupitele Tomáše Suchardy se podivuje i další
ze členů rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus. „Zřejmě půjde o součást jeho
destruktivní politiky proti našemu městskému obvodu a jeho vedení. Již delší dobu mám pocit, že Tomáš
Sucharda trpí komplexem méněcennosti vůči Lianě Janáčkové a snaží se všemožnými prostředky dokázat
svému okolí, že je stejně silná osobnost jako ona. Starostka organizuje ples, tak si pan Sucharda týden
na to zorganizuje na stejném místě svůj vlastní. Už jen čekám, kdy si naproti mariánskohorské radnice
nechá postavit vlastní úřad,“ řekl Hujdus. Podobné chování podle radního zbytečně poškozuje Mariánské
Hory a Hulváky v očích veřejnosti. „Organizátoři té akce by se neměli tvářit, že se jedná o oficiální akci
městského obvodu a měli by přestat názvem plesu cíleně mást potenciální sponzory z řad ostravských
podnikatelů,“ dodal radní.
Občanům, kteří nerozumí tomu, proč se mariánskohorský ples na jednom místě koná dvakrát týden
po sobě, se vedení radnice omlouvá. „Akce, kterou pro veřejnost organizujeme my, se v Harmony Club
Hotelu uskuteční v sobotu 1. března od devatenácti hodin a jejím hlavním hostem je zpěvák Stanislav
Hložek. Toto je jediný oficiální ples městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,“ uzavírá 1. místostarosta
obvodu Jiří Boháč.
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