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Dřívější spolumajitel Horác-
kých novin Marcel Nekvinda po 
svém kolegovi Františku Rynešovi 
vymáhá miliony. Žalobce se zamě-
řil i na Marii Rynešovou. 

 Petr Klukan

Bývalý šéfredaktor, ředitel a spo-
lumajitel Horáckých novin Franti-
šek Ryneš čelí žalobě o zaplacení 
téměř tří milionů korun. Žalována je 
od září letošního roku i jeho bývalá 
manželka Marie Rynešová. 

Ryneš je žalován, že nezaplatil 
za zprivatizované Horácké novi-
ny původnímu majiteli Marcelu 
Nekvindovi třetinu ceny. Nekvin-
da noviny získal v roce 1995 ve 
veřejné soutěži Fondu národního 
majetku (FNM) za více než 7 mili-
onů korun a vložil je do společnosti 
W.M.H. (po čase je převedli na fi r-
mu P.S.Trace), v níž jeho společníky 
byli František Svoboda a František 
Ryneš. Protože Nekvinda za noviny 
uhradil jen desetinu ceny a zbytek 
ne, FNM jej žaloval. 

Trvalo více než deset let, než FNM 
vyhranou žalobou dosáhl pravo-
mocného rozsudku. Původní maji-
tel Marcel Nekvinda tak musel za 
Horácké noviny zaplatit celou část-
ku. 

Vůči Svobodovi a Rynešovi uplat-
nil závazek sepsaný u notáře již v 
roce 1996, že v případě prohraného 
sporu s FNM se všichni tři budou 

stejnou měrou podílet na fi nančním 
požadavku FNM. 

František Svoboda Nekvindo-
vi svou třetinu v roce 2009 splatil, 
Ryneš to odmítl. Nekvinda jej proto 
o rok později zažaloval. 

Soud táhnoucí se mezi Nekvindou 
a Rynešem trvá již čtyři roky. Dosud 
nepravomocný rozsudek Obvodního 
soudu pro Praha 4, z července 2011, 
dal za pravdu Nekvindovi: Ryneš je 
povinen zaplatit celkem 2.685.146 
Kč. 

Na podzim téhož roku se Ryneš se 
svou manželkou rozvádí. Jí připadne 
dům v Třebíči, dvě auta Alfa Romeo 
a jeden vůz značky Chevrolet, více 

než deset uměleckých děl, něko-
lik pohledávek ze smluv o životním 
pojištění, zdravotnické vybavení, 
které jí pomáhá v podnikání… 

Nekvinda o dva roky později řeší 
svůj problém s Rynešem prodejem 
pohledávky Ladislavu Petrášovi. Na 
prodeji sice tratil, ale tím je pro něj 
kauza Ryneš defi nitivně uzavřena. 

Tolik suchá fakta. Kauza Horác-
ké noviny (viz infobox) je občanům 
Třebíče pravděpodobně dostateč-
ně známa. Stejně jako příběh býva-
lého spolumajitele novin Františka 
Ryneše.  

Soudy však pokračují. „Chceme v té 
pohledávce uspět,“ tvrdí Ladislav Pet-
ráš. Koupil pohledávku, o které je zce-
la přesvědčen, že ji získá. A nepředsta-
vujte si ho jako nějakého vymahače z 
devadesátých let. Usměvavý pán s 
bříškem v tom vidí jen podnikatel-
skou možnost. Koupil od Marce-
la Nekvindy téměř třímilionovou 
pohledávku za menší cenu. Pohledáv-
ku chce celou – po Rynešovi. 

Proto Petrášův právník podal před 
třemi týdny žalobu na Marii Rynešo-
vou. 

Chce, aby soud určil jako neplatné 
rozdělení majetku po rozvodu Ryne-
šových. Jak v žalobě uvádí: „Ing. Bc. 
František Ryneš se dobrovolnému splně-
ní své povinnosti vyhýbá a všemi mož-
nými prostředky protahuje nalézací 
řízení a přiznání nároku žalovaného.“  
Žalobce se domnívá, že samotný roz-
vod manželství byl účelový. 

Zda Ryneš i nadále využívá manžel-
čina auta, bydlí nadále v jejím domě 
či chovají-li se i nadále jako manželé, 
ví sami Třebíčané asi nejlépe. V 
Horáckých novinách v únoru toho-
to roku psali, jak „ruku v ruce se svojí 
bývalou manželkou míří na mši svatou 
do baziliky“. 

Další soudní jednání v kauze třímili-
onové pohledávky se mělo uskutečnit 
10. října. František Ryneš se z něho 
omluvil, neboť v tu dobu bude v láz-
ních. Soud je tedy opět odročen. Na 
počátek prosince. 

Žalobce: Ryneš nezaplatil miliony,
jeho rozvod byl účelový

Žádného člověka nelze posuzovat černobíle. Ani 
Františka Ryneše (*1950), který si svým psaním v 
Horáckých novinách udělal spoustu nepřátel. 

Nejvíce se zviditelnil právě jako spolumajitel a 
šéfredaktor Horáckých novin. Známé byly jeho 
sloupky S prominutím…, v nichž kritizoval nejen 
politiky, ale i šlendriánství, které viděl kolem sebe. 

Způsob kritiky se však vymykal běžné novinář-
ské praxi. Mnohdy přesahoval hranice slušnos-
ti, urážel, ubližoval. Koho si přál, aby na radnici 
zasedl, toho vynesl do nebes, koho nechtěl, toho 
zostudil. 

Za jeho vedení novin to vypadalo, že nekritizu-
je, ale rozeštvává, vyřizuje si účty, či se mstí lidem, 
kteří se mu znelíbili. Neetické chování konstato-
vala i Komise pro etiku Syndikátu novinářů ČR.

Oprav či omluv za překrucování či přímo lži, 
zveřejněné v novinách, se od něj lidé zpravidla 
nedočkali. Když byl Radovan Zejda šéfredakto-
rem a podřízeným Ryneše, na přímý dotaz, proč 
ani po urgencích neotisknou opravu jednoznačné 
lži, odpověděl, že nemohl: Pan Ryneš si to nepřál. 

Ryneš stál také za pořadem České televize 
Reportéři, která v roce 2007 natáčela v Třebíči. 
Byl v ní prvotní průvodce pořadem, v němž spojil 
„kauzu“ Vídeňský rybník s napadením své osoby, 
které se však odehrálo dlouho před tím.

Místostarosta Stanislav Mastný (ODS) v té době 
Ryneše obvinil, že jeho práce jako novináře smě-
řuje k jedinému - dostat svoji manželku a zastupi-
telku do vedení města. 

„Pracovala by lépe než celá současná rada,“ rea-
goval tehdy Ryneš. Marie Rynešová se o tři roky 
později, v roce 2010, do zastupitelstva dostala: 

za volební uskupení Heřman zpátky na radnici! 
Rozešla se s nimi však hned při ustavujícím zase-
dání zastupitelstva, neboť ji nechtěli kvůli jejímu 
manželovi do městské rady. 

„To mne hluboce uráží. Jednak proto, že nejsem 
odpovědná za jednání svého manžela, jsem svépráv-
ná. A za druhé proto, že si manžela velice vážím za 
jeho přímou povahu. Dlouhodobě bojuje v Třebíči 
proti korupčnímu prostředí a nespravedlnosti,“ pro-
hlásila tehdy.

Jeho působení v rotariánském hnutí, které má 
etické chování ve vínku, muselo být pro mnoho 
Třebíčanů trnem v oku. V době, kdy Ryneš šéfoval 
Horáckým novinám, museli členové Rotary klu-
bu jeho novinářskou práci znát, anebo ji záměrně 
znát nechtěli. I proto to dotáhl až na tzv. guverné-
ra Distriktu 2240, kterým se stal pro rotariánský 
rok 2009/2010. V roce 2012 ze své pozice býva-
lého guvernéra převzal záštitu nad mezinárod-
ní konferencí Etika v podnikání a ve společnosti. 
Paradox nad paradoxy?

V poslední době byl v médiích přetřásán Ryne-
šův letitý případ, kdy si kvůli opakovaným úto-
kům na svou rodinu umístil na dům v židovské 
čtvrti kamery, které snímaly i část veřejného pro-
stranství. Dostal za to pokutu – ochrana „osob-
ních údajů“ procházejících osob je tak povýšena 
nad hlídání svého majetku. Odvolal se. Rozhod-
nutí, zda tak učinil oprávněně, či ne, vrátil soudní 
dvůr Evropské unie zpět na stůl našich soudů. 

V tomto případě mu z pohledu selského rozumu 
musíme dát za pravdu. Jak jinak už měl ohlídat 
svůj majetek? A je jedno, jestli si někdo myslí, že si 
rozbitá okna v bytě za své psaní zasloužil. Zákony 

se ale dodržovat musí. Soud rozhodne, zda poru-
šeny byly.

Méně známá je jeho záliba v šermu. Ve sportu, 
ke kterému se po letech vrátil, dosahuje vynikají-
cích výsledků. 

Jaký je tedy František Ryneš? I špatný novinář 
může odhalit nedobré věci, poukázat na nešvary. 
Dobrý novinář však k tomu nepotřebuje urážky, 
ostouzení a bezdůvodné špinění lidí. 

Urazil i bývalého starostu Miloše Maška 
(ČSSD). I když mu Mašek doložil, že Ryneš lže, 
omluva se na stránkách Horáckých novin neobje-
vila. 

„Vlivem jeho psaní vznikla v Třebíči štvanice proti 
některým lidem ve vedení radnice. Tento zneuzna-
ný politik kope do ostatních,“ prohlásil o něm před 
sedmi lety třebíčský komunista Karel Tvrdý. 

Podobně to viděl lidovecký místostarosta Tře-
bíče Jan Karas: „Ryneš řadu let vytváří jednoznač-
ně negativní náladu ve městě, a pokud se ho nepodaří 
zastavit, tak to bude narůstat.“ 

Na štíru jsou i se současným starostou Pavlem 
Heřmanem (Heřman zpátky na radnici!), kterého 
nejdřív tolik prosazoval. 

A Marie Rynešová, kterou občané za Heřman 
zpátky na radnici! do zastupitelstva v roce 2010 
zvolili, se kvůli manželovi nedostala do městské 
rady, jak plánovala. Urazilo ji to, protože si svého 
manžela velmi váží, jak řekla. 

O rok později se s ním rozvedla. Dle žaloby z 
letošního září účelově. Aby v případě, že soud o 
zaplacení téměř tří milionů František Ryneš sku-
tečně prohraje, o nic nepřišli. 

 Petr Klukan

Urážející novinář, rotarián, šermíř

Rynešovi se nevyjádřili, jsou v Německu
O vyjádření k probíhajícímu soudu jsme telefonicky požádali Františka 

Ryneše. Nejdříve nevěděl, o jaký soud se jedná. Když zjistil, že jde o zaplace-
ní pohledávky 2.685.146  Kč panu Nekvindovi, reagoval: „Jsem teď v Němec-
ku, budu se vracet za čtrnáct dní, to je na delší popovídání…do té doby určitě 
žádný soud není, co vím.“ 

Hned poté jsme se telefonicky spojili s Marií Rynešovou. Vyslechla, kdo jí 
volá a poté odpověděla: „Já jsem v Německu, nashledanou.“ A zavěsila.  -pk-

 

FRA NTIŠEK RYNEŠ.
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