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Ladislav Petráš: Případ 
Ryneš nekončí 

Případ privatizace Horáckých novin, ve 
kterém byl žalován Ing. František Ryneš, o 
zaplacení svého podílu po privatizaci novin, 
ani po pravomocném rozsudku Městského 
soudu v Praze nekončí. Tvrdí to žalobce Ing. 
Ladislav Petráš.

„Proti rozsudku, kterým byl o 180 stupňů 
změněn již druhý odsuzující rozsudek Obvod-
ního soudu pro Prahu 4, bude v zákonné lhůtě 
podáno dovolání,“ dodává.   

Odvolací soud se dle Petráše případem 
zabýval povrchně. Má to být patrné z odů-
vodnění zamítavého výroku, ve kterém se 
soud opomněl vypořádat s rozsáhlou argu-
mentací žalobce.

„Radost pana Ryneše je minimálně hodně 
předčasná a já věřím, že tak, jak své povinnosti 
splnili čestně a dobrovolně zbylí dva společníci 
pana Ryneše, bude i on dostižen svou odpověd-
ností, před kterou dnes kličkuje,“ věří Petráš. 
 -pk-

Letošní rok z pozice městské-
ho kulturního střediska hod-
notí Jaromíra Hanáčková jako 
úspěšný. 

 Antonín Zvěřina

Podařilo se splnit vše, co se 
v letošním roce mělo udát? 

Třebíčské kulturní léto se letos 
opravdu vydařilo. Musím říct, že 
nám velice přálo počasí. Nakonec se 
vydařilo i na Bramborobraní, i když 
předpověď nebyla ideální. Velice mě 
potěšila návštěvnost a spokojenost 
návštěvníků ze širokého okolí. 

Plánujete na příští rok nějaké 
změny?

Hned na začátku Třebíčského kul-
turního léta máme připravenou vel-
kou akci ve spolupráci se základní 
uměleckou školou. Bude se jednat o 
představení uměleckých škol z celé 
republiky na Karlově náměstí. 

Budou nějaké změny při osla-
vách Tří kápí?

Samozřejmě plánujeme opět noč-
ní průvod či ohňostroj, což jsou 
oblíbené akce. Některé změny urči-
tě budou, rozhodně bychom chtě-

li videomapping. Ten je ale otázkou 
peněz. To není levná záležitost a 
bude záležet i na sponzorech, zdali 
nám ho umožní. Ze změn prozradím 
velkolepý sobotní jezdecký turnaj na 
Podzámecké nivě. 

Dotknou se změny svátku 
Šamajim a Oživeného židovského 
města?

Chceme především návštěvníkům 
připomenout našeho slavného rodá-
ka Antonína Kalinu, který zachrá-
nil v koncentračním táboře stovky 
židovských dětí. Kalinovi budeme 
v únoru otevírat expozici v Galerii 
Ladislava Nováka. Připravujeme jak 
tradiční program, tak některé nové 
akce, které obě akce zpestří. Žádné 
časové rozšíření obou akcí neplá-
nujeme. Nesmíme zapomínat, že 
během roku oslavujeme všechny 
židovské svátky. 

Připravuje se soutěž pro mladé kapely
Uspokojuje vás návštěva těchto 

akcí?
Musím přiznat, že nikoli. Bohužel 

se jedná o akce, které přitahují pou-
ze určitou skupinu lidí. A pravdě-
podobně to tak bude i v budoucnu. 
Šamajim je opravdu akce specializo-
vaná, Oživené židovské město si ale 
svoje návštěvníky našlo. Z toho mám 
radost. 

Slavnost Tří kápí letos ovlivnila 
výstavba nového mostu přes řeku 
Jihlavu.   

To byl velký zásah do všech akcí, 
které se na Podzámecké nivě konaly. 
U Tří kápí jsme museli omezit pro-
gram, průvod nešel na náměstí. Bez 
městské policie bychom letos orga-
nizaci nezvládli. Most chyběl, pro-
tože přes něj na Podzámeckou nivu 
proudí nejvíce návštěvníků.

Plánuje se oprava centrálního Kar-
lova náměstí a tam se také koná 
spousta akcí.

Městské kulturní středisko se na to 
připravuje. Karlovo náměstí se nebu-
de opravovat jako celek, ale po čás-
tech. Když se bude opravovat jedna 

půlka, můžeme akce pořádat na té 
druhé. 

Letos vyvstala velká debata ohled-
ně rozsvícení vánočního stromu. 

Radnice plánuje anketu, kdy se 
zeptá lidí, zda si přejí zachovat roz-
svícení na Mikuláše jako se to dělo 
dosud či na první adventní nedě-
li. Myslím si, že nejjednodušší bude 
přistoupit ke kompromisu. Rozsvítit 
strom i výzdobu na první adventní 
neděli. A na Mikuláše ho zhasnout a 
rozsvítit Mikulášem.  

Připravujete nějakou další 
novinku?

Nedaří se nám podchytit mladé 
kapely. Proto chceme v roce 2017 
připravit soutěž mladých kapel. Ty 
často nemají příležitost se někde 
předvést. Soutěž bude tříkolová a 
vyhlásíme ji 15. ledna. Na inter-
netu se budou moci kapely hlásit. 
Doplním, že fi nálový večer bude 17. 
března. Tam zahraje pět vybraných 
kapel. První cena bude poukaz na 
dvacet tisíc korun. Druhá cena dva 
dny v nahrávacím studiu. Třetí cena 
honorované vystoupení na slavnosti 
Tří kápí.  

Jaromíra 
Hanáčková

Soud: Ryneš nemusí platit miliony
Dodatečné sdělení

Na stránkách Třebíčských novin 
byl v říjnu 2014 zveřejněn článek 
o probíhajícím soudním sporu 
vyvolaném v roce 2009 panem 
Marcelem Nekvindou proti Fran-
tišku Rynešovi. 

Majitel nakladatelství JOTA z 
Brna Marcel Nekvinda se cestou 
soudu domáhal, aby mu Fran-
tišek Ryneš zaplatil částku, kte-
rá během řízení narostla ke čty-
řem milionům korun bez nákladů 
řízení. 

Zhruba v polovině soudního 
řízení Marcel Nekvinda postou-
pil tvrzenou pohledávku na pana 
Ladislava Petráše a ten pokračo-
val v řízení proti Františku Ryne-

šovi jako nový věřitel a žalobce až 
do konce soudního sporu. 

Městský soud v Praze, který se 
jako odvolací soud věcí zabýval, 
dne 20. 10. 2016 žalobu vzne-
senou proti Františku Rynešovi 
zamítl. Tento rozsudek je pravo-
mocný.

Odvolací Městský soud v Praze 
defi noval a následně sám odstra-
nil řadu procesních pochybe-
ní soudu I. stupně. Po provede-
ní všech relevantních důkazů a 
jejich zhodnocení ve všech sou-
vislostech odvolací soud dospěl 
k závěru, že konstrukce soudně 
vymáhané pohledávky, historic-
ky se vztahující k době privati-

zace státního podniku Horácké 
noviny, a k fi nálnímu uspořádání 
vztahů mezi někdejším Fondem 
národního majetku ČR a panem 
Marcelem Nekvindou, je nepod-
ložená.

Odůvodnění pravomocného 
rozsudku končí závěrem: „…v 
řízení nebyla prokázána existence 
žádného hmotně právního důvodu, 
na základě něhož by bylo možno 
dovodit opodstatněnost požadav-
ku právního předchůdce žalobce na 
zaplacení žalované částky.“

Žalobce je povinen zaplatit 
Františku Rynešovi náklady soud-
ního řízení ve výši téměř 550 tisíc 
korun. František Ryneš


