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Věc : Výzva k zanechání protiprávního jednání a nápravě škod 

 

 

Obracím se na Vás v právním zastoupení svých klientů – pana Martina Michala a paní Heleny Vondráčkové 

– plné moci všeobecné, které mne opravňují k zastupování, Vám již byly opakovaně předloženy.  

 

Na Vámi provozovaných webových stránkách www.sinagl.cz uveřejňujete texty, v nichž protiprávně 

spojujete osoby mých klientů s trestní kauzou, kdy namísto informací o průběhu této kauzy dehonestujete 

mé klienty, zejména pana Martina Michala a zneužíváte jejich jmen, zejména pak jména mé klientky, paní 

Heleny Vondráčkové. V každém případě se nejedná o zpravodajství, ale o úmyslné poškozování 

osobnostních práv mých klientů, kteréžto jednání nepodléhá právní ochraně.  

 

Jedná se o následujících 56 (slovy : padesát šest) textů (jsou uvedena rovněž aktuální umístění), resp. jejich 

citované části :  

 

1. 06.12.2012 - „Agentura MM podává další trestní oznámení na Jana Šinágla” 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2580-agentura-mm-podava-dalsi-trestni-oznameni-na-

sinagla.html  

 
Syn Martina Michala Antonín Michal, byl zatčen, gang měl zpronevěřit 1.200.000.000,-Kč! – Reportáž 
TV PRIMA ze dne 7.12.2012  - Inu není nad správnou, příkladnou výchovu… 
 
Aktualizováno 7.12.2012: 
K aktuální kauze syna Martina Michala, Antonína Michala - vše o něm na google: 

  

2. 12.12.2012 - „Syn Martina Michala Antonín kráčí věrně ve stopách svého povedeného otce, aneb 

příklady táhnou“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2594-syn-martina-michala-antonin-kraci-

verne-ve-stopach-sveho-povedeneho-otce-aneb-priklady-tahnou.html 

3.  
Syn Martina Michala Antonín, kráčí věrně ve stopách svého povedeného otce, aneb příklady táhnou… 
 
To by zas tak nepřekvapovalo, když nyní takřka v přímém přenosu sledujeme kauzu jeho syna, kde jde o 
1.200.000.000,-Kč!  
 
Velká podobnost s Toníkem  je, že si oba vytvořili mnoho firem, mezi kterými se pokoušeli vytvořit neproniknutelný 
labyrint pro tok peněz. Otec nesplácel milionové úvěry a syn zatajoval daně, přitom Martin Michal začínal jako 
ještěrkář a uklízeč ve skladě v Roztokách. Otec okrádal stát v „dobrém úmyslu“, stejně jako nepochybně jednal v 
„dobrém úmyslu“ jeho povedený synek Antonín, miláček Heleny Vondráčkové, která obdivovala jeho schopnosti a 
dokonce měla lítat i v jeho letadle. Není divu, že na TV NOVA 11.prosince prohlásil Martin Michal: „Můj syn je 
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inteligentní a silný chlap.“ Martin Michal je v podstatě hlupák. O jeho synovi Antonínovi Michalovi se můžete 
dozvědět více na  google. 

 

4. 20.12.2012 - „Helena a její chlapci“ https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/2620-helena-a-jeji-

chlapci.html 
 
Helena a její chlapci 
V časopise TÝDEN ve vánočním dvojčíslí č.51-52/2012 ze dne 17.prosince vyšel článek „Helena a její chlapci“. 
Pro mne nic nového, ale jistě pro mnoho občanů díky rozšířenosti tohoto časopisu. Je to opravdu vánoční „nadílka“, 
smutná, ale zasloužená. Nicméně to, že osm kumpánů, kteří měli připravit stát o 1.200.000.000,-Kč,  mezi nimiž je i 
syn Martina Michala Antonín, oblíbenec Heleny Vondráčkové, byli propuštěni na svobodu, vybízí k opatrnosti. Nelze 
vůbec vyloučit, že mnoho mocných je v ohrožení, resp. ti co umožňovali a umožňují pobyt Martina Michala na 
svobodě, jeho život v pohodlí a beztrestnosti. Budou se jistě patřičně snažit, aby byly „napáchány co nejmenší 
škody“. 
 
Syn Martina Michala Antonín, kráčí věrně ve stopách svého povedeného otce, aneb příklady táhnou… 
 

5. 25.12.2012 - „Gilbert McCrae: Incident v baru ještěrka další mezinárodní ostudou České republiky a 

její justice…?!“https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/2630-gilbert-mccrae-incident-v-baru-

jesterka-dalsi-mezinarodni-ostudou-ceske-republiky-a-jeji-justice.html 
 
Mne aktuálně JUDr. Petr Kočí zastupuje v kauze žaloby Agentury MM na 3.650.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že 
mnohé v pozadí kauzy Agentury MM, resp. zločinné minulosti Martina Michala a aktuální způsob vyšetřování jeho 
syna Antonína Michala ze spoluúčasti na daňovém podvodu ve výši 1.200.000.000,-Kč, naznačuje, že na 
(ne)vyšetřování mohou mít zájem i jiní, vyšetřováním ohrožení, vysoce postavení či jinak mocní lidé, nedivil bych se 
dalšímu nátlaku na mého obhájce a plně respektoval jeho rozhodnutí mne nadále nezastupovat. 
 

6. 15.04.2013 - „KS Praha 15.04.2013 : Žaloba Agentury MM na Jana Šinágla se zamítá“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3008-ks-praha-1542013-zaloba-agentury-mm-na-jana-

sinagla-se-zamita-.html 

 
Že by vypomohl Antonín Michal, syn Martina Michala, který je nepochopitelně spolu s dalšími vyšetřován na svobodě 
pro podezření z daňového úniku ve výši 1.2 miliardy korun a který nadále staví luxusní mnohamilionovou vilu jak 
nám ukázala TV NOVA, čili nedostatkem peněz zřejmě netrpí? Nebo že by vypomohla babička Antonína Michala, 
která má údajně skupovat pozemky a nemovitosti v Roztokách, tedy by byla případně také velmi solventní? Jsme 
opravdu zemí zázraků, kde často dosud neznámí podnikatelé zázračně bohatnou, dokonce včetně starých 
babiček…?! 
 

7. 01.09.2013 - „Není už chování Martina Michala důvodem k jeho hospitalizaci v patřičné zařízení…?!“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3407-neni-uz-chovani-martina-michala-duvodem-k-jeho-

hospitalizaci-v-patricnem-zarizeni.html 
 
Připomínám, že jeho povedený syn Antonín Michal, je spolu se svými kumpány vyšetřován na svobodě 

z podezření z krádeže 1.2 miliardy korun, získaných z podvodných obchodů s pohonnými hmotami. 

 
Helena a její chlapci 
 

8. 19.09.2013- „Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“ o konce kariéry 

Heleny Vondráčkové…?!“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3455-postara-se-resp-postarala-

uz-se-firma-martin-michal-son-o-konec-kariery-heleny-vondrackove.html 

 

Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec 
kariéry Heleny Vondráčkové…?!  
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Kauza nevlastního syna Vondráčkové: policie zajistila letadlo CIRRUS. 
 

Není veřejným tajemstvím, že Antonín Michal je synem Martina Michala o kterém a jeho kumpánech loni 
v prosinci TV NOVA odvysílala reportáž ve věci krádeže 1.25 miliardy korun díky nezákonným obchodům 
s pohonnými hmotami. Že by o tom vůbec nic Martin Michal nevěděl, je asi tak pravděpodobné, jako kdyby 

soudruh komunista Miroslav Grebeníček přestoupil na křesťanskou víru. To, co si beztrestně Martin Michal 
dovoluje a co je mu po dlouhé roky trpěno naznačuje, že může mnohé vědět a patřičně to využívat, resp. 
zneužívat. Dost možná v této miliardové krádeži „jedou“ další vysoce postavení, kteří jsou v ohrožení a zajišťují tak 

patřičnou „péči“ Antonínu Michalovi, jeho otci a které se Davidu Rothovi nedostává. Dost možná i on se jí může 
dočkat, ale bude to trvat déle…?! 
 

9. 27.12.2013 - „Zločiny České televize II“ https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/3726-zlociny-

ceske-televize-ii.html 

 
Je tomu už rok, co TV NOVA oznámila, že syn Martina Michala, Antonín Michal byl se svými společníky zatčen 

pro podvody ve výši 1.2 miliardy korun. Krátce na to byli všichni propuštěni na svobodu a o případu se mlčí. 
Zřejmě v tom zase „jede“ příliš mnoho odpovědných, jinak si to nelze vysvětlit. 

 

10. 08.02.2014 - „Kdy bude obžalován nevlastní syn Heleny Vondráčkové Antonín Michal a bývalý 

náměstek ministra obrany Michael Hrbata…?!“https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3853-kdy-

bude-obzalovan-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-antonin-michal-a-byvaly-namestek-ministra-obrany-

michael-hrbata.html 

 
Kdy bude obžalován nevlastní syn Heleny Vondráčkové Antonín Michal a bývalý náměstek ministra 
obrany Michael Hrbata …?!  

 
Antonína Michala, syna Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové, zatkla PČR v prosinci 2012 

(TV NOVA) pro podezření ze zpronevěry 1.200.000.000,-Kč, spolu s jeho společníky. 
 

Na druhé straně si manželský pár pořizuje karavan za 2.000.000,.Kč, doufejme za našetřené peníze a za poctivou 
práci? S koncerty kdysi slavná zpěvačka v podstatě skončila, především díky svému všehoschopnému manželovi. 
 

Může-li si takto bezstarostně žít exekuovaný Martin Michal, kdy navíc jeho syn je podezřele dlouho „vyšetřován“, 
nabízí se otázka proč tomu tak je? Jedno možné vysvětlení je, že Martin Michal toho ví dost a hlavně na ty 
„správné“, kteří už zařídí, aby sami nebyli v ohroženi. 
 

11. 25.03.2014 - „Pomník okupantům z roku 1968 na Olšanech opět doznal změn“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3966-pomnik-okupantum-z-roku-1968-na-olsanech-opet-

doznal-zmen.html 

 
Syn manžela Heleny Vondráčkové Antonín Michal za krácení daní s kumpány 1.2 miliardy z prosince 2012, 
stále na svobodě 
 

Antonín Michal, syn Martina Michala, je už od prosince 2012 na svobodě a „vyšetřován“ z krácení daní za 1.2 

miliardy korun se svými kumpány. Stejně jako se vyhýbá vězení jeho povedenému tatínkovi, vyhýbá se kupodivu i 
jeho zřejmě stejně povedenému synkovi. Možné vysvětlení je, že otec ví dost na to, aby ochránil nejen sebe, ale i 
synka. Jinak si tak dlouhou nečinnost, resp. žádné výsledky policie a justice, nelze vysvětlit. Údajně jeho babička 
měla skupovat pozemky a nemovitost…?! Policii jsem informoval, resp. přímo Policejní presidium krátce potom, co 
jsem byl informován. Bylo mi odpovězeno, že mají vše pod kontrolou. J.Š. 
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12. 19.04.2014 - „Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany“ 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4030-kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-

kajmany.html 

 

Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany 
 

 
 
Stopy největšího daňového úniku s pohonnými hmotami v české historii, v němž je jedním z obviněných nevlastní 

syn popové stálice Heleny Vondráčkové (66) osmadvacetiletý Antonín Michal, vedou až na Kajmanské ostrovy. 

A nejen to. V kauze figurují i zřejmě fiktivní společnosti ze Seychel, respektive z jejich největšího ostrova Mahé. 
Kam až případ sahá, prozradila on-line deníku TÝDEN.CZ dozorová žalobkyně Vrchního státního zastupitelství 
v Praze. 
 
Zpěvaččin nevlastní potomek, jenž byl údajně jedním z mozkových trustů celého zločinu, je stíhán za obří daňový 

únik s pohonnými hmotami se závratnou škodou 1,25 miliardy korun. V kauze je obviněno ještě osm osob; 

většinou jsou to lidé starší než vyvdaný potomek Vondráčkové, nejmladší syn jejího chotě Martina Michala (55). 
Pokud se vina prokáže, hrozí v kauze stíhaným osobám podle trestního zákoníku až deset let vězení. 
 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-
kajmany_304169.html#.U1ItY6KNNPp  
Kdy bude obžalován nevlastní syn Heleny Vondráčkové Antonín Michal a bývalý náměstek ministra obrany 
Michael Hrbata …?!  
Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny Vondráčkové…?!  
 

13. 30.04.2014 - „Janoušek, Čtvrtníček, Potměšil, Semelová, Tomková, Antonín Michal, Věra Jourová a 

arch Marek Říčař“ https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4061-janousek-ctvrtnicek-potmesil-

semelova-antonin-michal-vera-jourova-a-arch-marek-ricar.html 

 
Nevlastní syn Vondráčkové obviněn z dalšího trestného činu 
 
* * * 

Nevlastní syn Vondráčkové obviněn z dalšího trestného činu 
Nevlastní potomek popové stálice Heleny Vondráčkové (66), syn jejího druhého manžela Martina Michala (55), 
devětadvacetiletý Antonín byl policií obviněn z dalšího trestného činu, a to z legalizace výnosů z trestné činnosti. 
On-line deníku TÝDEN.CZ to řekla dozorová žalobkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze. Jde o případ, 

v němž je Antonín Michal společně s dalšími spolupachateli stíhán za jeden z největších daňových úniků 
s pohonnými hmotami v českých dějinách. … Jak žalobkyně prozradila, dostali již znalecký posudek, jímž byla na 
korunu přesně vyčíslena vzniklá škoda. "Je to 813 498 533 korun," citovala z posudku. … 

 

14. 25.08.2014 - „Návštěva ČR : šéf delegace čínských podnikatelů Zhang Gaoli je důvodně podezřelý 

z účasti na genocidě“ https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4366-navsteva-cr-sef-delegace-

cinskych-podnikatelu-zhang-gaoli-je-duvodne-podezrely-z-ucasti-na-genocide.html 
 
Jen připomínám, (informace z velmi důvěryhodných zdrojů): Jaroslav Tvrdík je dobrým kamarádem Martina 
Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové. Oba se mají dobře znát už z basy. Mimochodem kauza 
nevlastního syna Heleny Vondráčkové, Antonína Michala, sahá až na Kajmany - největší daňový únik s pohonnými 
hmotami v české historii! Divil bych se, že by o tom jeho otec nic nevěděl, ani tomu, kdyby o kauze nic nevěděl 
Jaroslav Tvrdík. A pak chtějte něco proti tomu dělat. Arogance moci, zajištění osobního profitu, bez rizika trestu. 
Systém dostal základy za totality, český charakter ho jen plně využil. Vytvořil sofistikovaný korupční systém  napříč 
správou země, který může být ohrožen jen zvenčí silnějším, nebo zničit sám sebe v konečné fázi. Jako vše, co 
pozbylo zdravého rozumu, morálky, úcty k práci, životu a humanistickým hodnotám. Je příliš prorostlý a 
zakořeněný v celé společnosti, ovlivňující naše myšlení, způsoby, zvyky a chování. Začít může každý sám u sebe 
a nebát se ozývat proti zlu které potká. Stačí proti tomu menšímu. Postupně potom začne ztrácet základnu i to 
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větší! Práce na generace s nejistým výsledkem, ale jiné cesty není, nemá-li se náš národ rozpadnout a postupně 
zaniknout. Nelze ctít a očekávat dobré mravy, když je většina nectí. O to více je nutné, aby konali ti, co je ctí – i 
v zájmu těch co je nectí a nemravně zneužívají na úkor nás všech. Stále platí výrok TGM: „Hlavní problém 
našeho národa je problém mravní.“ 

 

15. 20.01.2015 - „Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?!“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-

vondrackove-v-trestne-cinnosti.html 

 

Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 
 

 
 

 

 
13.1.2015 důvěryhodný zdroj: 
„Zprávy z Roztok: Rodina Martina Michala (manžel Heleny Vondráčkové) si v Roztokách užívá a nadouvá se… syn 
Toník přijíždí pokaždé v jiném noblesním bouráku, paninka v kožichách, babička skoupila nějaké ty byty a domy a 
maminka Toníka, tedy předposlední manželka MM taky už vlastní asi deset bytů z nějakého komplexu a lidi 
z Roztok se nestačí divit, že auto zaparkované na chodníku žádný policista nepokutuje tak jako v případě ostatních 
občanů městečka. Jsou to divné věci. A v médiích taky ticho…“ 

 
Antonína Michala, syna Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové, zatkla PČR v prosinci 2012 pro 

podezření ze zpronevěry 1.200.000.000,-Kč, spolu s jeho společníky. Po několika dnech byli všichni 

nepochopitelně propuštěni a měli být vyšetřováni na svobodě. Už 25 měsíců jsou „vyšetřováni“…?! Na druhé 

straně si manželský pár Heleny Vondráčkové a Martina Michala pořizuje karavan za 2.000.000,-Kč v době, kdy 

paní Vondráčková svými občasnými koncerty už asi tolik nevydělává, pokud vůbec (kvůli půjčce 1.500.000,-Kč od 
Komerz Bank dala do zástavy vlastní vilku na 10 let!) a kdy její muž je pro podvody v řádech desítek milionů 
v mnohonásobné exekuci?! Připojuji z FB odpověď senátora Miroslava Antla ze dne 20.4.2014´a odkazy na články 
k tématu z internetu: 
Nevlastní syn Vondráčkové: Stát okradl o miliardu, klidně si ale staví sídlo za miliony! 
 
13.března 2014 » EuroZprávy.cz 
Praha - Syn manžela Heleny Vondráčkové Antonín Michal si staví další luxusní sídlo. A to i přesto, že ho policisté 
stíhají za daňové úniky a hrozí mu až desetiletý trest. Vyšetřován je na svobodě a peníze mu pravděpodobně 
nechybí. V obvinění se říká ... 
 
Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany 
14.dubna 2014» Týden.cz 
Stopy největšího daňového úniku s pohonnými hmotami v české historii, v němž je jako jeden z obviněných 
nevlastní syn popové stálice Heleny Vondráčkové (66) osmadvacetiletý Antonín Michal, vedou až na Kajmanské 
ostrovy. A nejen to. … 
 
Nevlastní syn Vondráčkové obviněn z dalšího trestného činu 
29.dubna 2014» Týden.cz 
Nevlastní potomek popové stálice Heleny Vondráčkové, syn jejího druhého manžela Martina Michala, 
devětadvacetiletý Antonín byl policií obviněn z dalšího trestného činu, a to z legalizace výnosů z trestné činnosti. 
On-line deníku TÝDEN.CZ to řekla … 
 
Osud jeho syna připomíná přísloví „Jablko nepadá daleko od stromu.“ 
 

O jakou rodinu se jedná svědčí i to, že z původních, tuším 7.000.000,-Kč vzrostlo zadlužení Martina Michala (otce 

Antonína Michala) už na 19.000.000,-Kč! PČR by se měla zajímat, pokud se mnou zprostředkované informace 
ukáží jako pravdivé, jaké jsou majetkové poměry babičky Antonína Michala a bývalé manželky Martina Michala a 
odkud pochází finanční zdroje, za které měly nakupovat pozemky a nemovitost v řádech milionů korun. Totéž platí 
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o původu finančních zdrojů, za které má Antonín Michal stavět svůj honosný dům, kupovat luxusní auta a vést 
nákladný život jako vyšetřovaný z podezření ze závažné trestné činnosti – daňových podvodů a legalizace z nich 
získaných finančních prostředků. Doporučuji PČR, aby vyslala na toto soudní jednání dne 17.2.2015 svého 
zástupce. 

 
Kdy bude obžalován nevlastní syn Heleny Vondráčkové Antonín Michal a bývalý náměstek ministra obrany 
Michael Hrbata …?! 
 
Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny Vondráčkové…?!  
 
Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany  
 

#1 Holcman 2015-04-12 16:05  
1. Jak je možné, že nad těmi zločinci Michalovými nespadla ještě klec? 
2. Čím to je, že média o případech Michala jr. i seniora většinou zarytě mlčí? Není to taky tím, že starý Michal má 
konexe na bývalou StB, na její agenty a exponenty? 

 

16. 03.02.2015 - „Soud o zničení vzorku DNA protiprávně získaného není veřejnou věcí?!“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4847-soud-o-zniceni-vzorku-dna-protipravne-ziskaneho-

neni-verejnou-veci.html 

 
Soud bude jistě veřejný i když média neočekávám – ani pana Michala, či jeho syna Antonína, stále vyšetřovaného 

na svobodě s jeho společníky pro daňový podvod 1.2 miliardy korun! 
 

 

17. 12.02.2015 - „Martin Michal & spol. se opět soudí a žádá 3.650.000,- Kč jako odškodnění za poškození 

dobrého jména“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4876-martin-michal-spol-se-opet-soudi-a-

zada-3-650-000-kc-jako-odskodneni-za-poskozeni-dobreho-jmena.html  

 

 
 
Na tom je postavená celá podvodná, zločinná kariéra pana MM, ve které „úspěšně“ pokračuje jeho syn Antonín 

Michal (už od prosince 2012 vyšetřován, spolu s komplici na svobodě, za daňové podvody s pohonnými hmotami 

ve výši 1,2 miliardy korun. Nyní už se hovoří dokonce až o 7 miliardách?!) 
 
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?!  

 

18. 18.02.2015 - „Projednávání žaloby Agentury MM s.r.o. na Jana Šinágla odročeno…?! 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4892-projednavani-zaloby-agentury-mm-s-r-o-na-jana-

sinagla-odroceno.html 
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Na možné pokračování v trestné činnosti syna Martina Michala Antonína Michala (viz odkaz níže) jsem upozornil 

dne 6.2.2015 vrchní státní zástupkyni JUDr. Lenku Bradáčovou – takto mi bylo odpovězeno dne 15.2.2015. 
 
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?!  
 

19. 30.04.2015 - „VS Praha : Romana Vostrejšová vrací žalobu Agentury MM na Jana Šinágla soudci KS 

Praha Vojtěchu Ceplovi“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5138-vs-praha-romana-

vostrejsova-vraci-zalobu-agentury-mm-na-jana-sinagla-soudci-ks-praha-vojtechu-ceplovi.html 
 

Na okraj připomínám, že kauza Antonína Michala, syna Martina Michala ve věci miliardového daňového podvodu 
v obchodu s pohonnými hmotami se ještě nedostala před soud, kdy se táhne už od prosince 2013, či dokonce 
2012?! Vyšetřování probíhá na svobodě a povedený Michalův synek si užívá blahobytu jak se patří – drahá auta, 
výstavba luxusního rodinného domu atd. Přitom jeho otec je zadlužen, v mnohonásobné exekuci, ale viditelně si 

užívá života se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou, která už musela nechat zastavit rodinný dům v Řitce. Není to 
pro ni snadné, zavinila si to sama. Doufejme, že to přežije ve zdraví a že se její muž jednou dožije a dočká 
zaslouženého potrestání za své zločiny a podvody, kdy za sebou nechal mnoho obětí, jak mužů, tak žen. 
 

20. 19.05.2015 - „Je česká justice a policie ještě sama schopna resuscitace, nebo jí hrozí už jen postupný 

kolaps?!“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5187-je-ceska-justice-a-policie-jeste-sama-

schopna-resuscitace-nebo-ji-hrozi-uz-jen-postupny-kolaps.html 

 
Ve věci zřejmě miliardových podvodů skupiny, kterou zřejmě vede Antonín Michal, syn Martina Michala, se už 

roky nic neděje a nakradené stamiliony si pachatelé užívají. Údajně se mají „točit“ velké peníze kolem pana Víta, 
tchána Antonína Michala? Komu by se asi chtělo do vězení za stamilionové DPH úniky?! Vůbec nelze vyloučit 
(bohužel ani dokázat), že ukradené miliony poletují směr soudci, vyšetřovatelé a st. zástupci?! Tyto čachry se 
nabízejí jako jediné možné vysvětlení, vzhledem k tomu, že se už roky v tak obří kauze nic neděje?! Přitom jsem 
opakovaně a bezvýsledně informoval VSZ, NSZ, MsP, ÚOFK, ÚOOZ, Policejní presidium – to mi napsalo, že má 
vše pod kontrolou a případ sleduje – už roky! Nevěřím, že jediným důvodem je čekání na výpisy z bankovních kont 
západních bank. Peníze jsou mocná čarodějka. V kauze Antonína Michala mi VSZ Praha odmítlo sdělit 
podrobnosti. Buďto někdo na někoho „nahoře“ příliš mnoho ví, nebo se skutečně uplatňuje moc peněz, jako 
logické vysvětlení nečinnosti vyšetřujících orgánů. Níže přináším další zajímavé informace, názory a postřehy. 
 
Další soud MM se měl konat s jedním vydavatelem kvůli článku o zatčení jeho syna Antonína Michala. Tam měl 
uspět a měl obdržet nějaké odškodnění a omluvu. Možná další „Vostrejšová“, která uznala něco, co neměla…?  
Tolik k Martinu Michalovi a jeho synovi, který zřejmě potvrzuje přísloví: „Jablko nepadá daleko od stromu“. 

 

21. 22.05.2015 - „KVH 21.05.2015: Máme se bát státního zastupitelství?“ https://www.sinagl.cz/postrehy-

a-komentare/5204-kvh-21-5-2015-mame-se-bat-statniho-zastupitelstvi.html  

 
Toto téma jsem připomenul v debatě v kauze v miliardové kauze Antonína Michala (syn Martina Michala, manžela 
zpěvačky H.Vondráčkové), kdy pachatelé jsou už roky na svobodě a nic se neděje. 

 

22. 26.05.2015 - „Další exekuce majetku Heleny Vondráčkové“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/5317-dalsi-exekuce-majetku-heleny-vondrackove.html  

 
V jeho stopách kráčí i jeho syn Antonín Michal, který si za více než miliardové podvody s pohonnými hmotami 
užívá s kumpány a PČR, stejně jako v případě jeho otce, už roky nekoná?! Mé četné urgence ať už k rukám 
policejního presidenta, vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, Robertu Šlachtovi z ÚOOZ a dalším, zůstávají 
dosud bez účinku? Chci věřit, že se stále vyšetřuje, nicméně doba vyšetřování a rychlé propuštění obviněných na 
svobodu naznačuje, že moc peněz opět vítězí. Antonín Michal si staví mnohamilionovou vilu, jezdí v drahých 
autech, porušuje zákony v místě bydliště, policisté se mu vyhýbají. 
 

23. 31.08.2015 - „Martin Michal opět oznamuje Jana Šinágla na policii“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/5530-martin-michal-opet-oznamuje-jana-sinagla-na-policii.html 

 
Jeho syn Antonín Michal, „nepadl daleko od stromu“, ale kupodivu ho také PČR dosud „hájí“, resp. nevyšetřuje ve 
věci miliardového podvodu už roky a nechává ho užívat si zřejmě nakradené miliony na svobodě spolu s  jeho 
kumpány! Mé opakované dotazy a stížnosti na PČR a SZ na věci nic nemění. Odpovědí je jen: „Vyšetřujeme, 
víme, dozorujeme…“. Můžeme jen spekulovat, zda toho Martin Michal ví tolik na druhé, že si může on a jeho syn 
tolik dovolovat? Za to mne by státní zástupce stíhal hned za kdejaký nesmysl… 
 

24. 13.11.2015 - „Rathova pravá ruka, bývalý boxer Bušina, neodsouzen?“ 

http://youtu.be/YrQbaN-fljE
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https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5780-rathova-prava-ruka-byvaly-boxer-busina-

neodsouzen.html  

 
Jde o novou kauzu, nebo se konečně začne šetřit kauza Antonína Michala (syn Martina Michala, manžela 

zpěvačky Heleny Vondráčkové), který byl zatčen v prosinci 2012 spolu se svými společníky za stejný trestný čin, 

pravda „jen“ ve výši 1.200.000.000,-Kč? Kupodivu byly všichni krátce nato propuštěni a vyšetřováni na svobodě. 
PČR sdělila, že čeká na výpisy z bankovních účtů ze zahraničí – že by se dočkala až po třech letech?! 
 
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 
 

25. 25.11.2015 - „Ladislavu Vízkovi hrozí soud, doplňuji o možné zajímavé souvislosti, informace a fakta!“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5819-ladislavu-vizkovi-hrozi-soud-doplnuji-o-mozne-

zajimave-souvislosti-informace-a-fakta.html 
 
Jeho syn, Antonín Michal, se zřejmě ve velkopodvodech asi od tatínka lecčemus přiučil, např. jak se to dělá s DPH 
a vratkami z falešných faktur a obchodů… 
 

Dne 13.11.2015 v Událostech ČT v 19:00 hod., odvysílala ČT reportáž Odhalení rekordních daňových úniků. 
Cituji: „Daňová Kobra opět zasahovala. Při akci nazvané Topas odhalil speciální tým celníků a policistů gang, který 
mohl stát připravit skoro o jednu a půl miliardy korun. Z krácení daní při obchodech s benzinem a naftou bylo 
minulý týden obviněno 18 lidí. Nejmladšímu bylo 26 let, zabaveno bylo 30 milionů v hotovosti, celková škoda 1.4 
miliardy korun. Vyšetřování začalo v roce 2010.“ Podivné je, že nezaznělo žádné jméno? Takže buď máme dvě 
stejné kauzy o jedné z nichž se mlčí anebo stále stejnou, která je najednou utajována. Domnívám se, že jde o 

stále stejnou, kdy tuším v prosinci 2012 či 203 TV NOVA ukázala záběry ze zatčení organizované skupiny pod 
vedením Antonína Michala. Od té doby byla vyšetřována na svobodě.  
Letos na jaře časopis Týden napsal, že vyšetřování této kauzy se pozastavilo z důvodů čekání na výpis ze 

zahraničních kont? Podal jsem TO, komunikoval jsem s VSZ PrahaJUDr. Lenkou Bradáčavou, s Policejním 

presidiem, kterým jsem předával závažné informace, které mi posílali neznámí lidé o tom, co se děje v Roztokách 

u Prahy. Kontaktoval jsem i ÚOOZ Martina Šlechtu. Ten mne okázal na místně příslušnou policii, přitom se to 
dělo takřka před okny jeho úřadu?! Samozřejmě jsem žádné konkrétní informace nemohl obdržet, pouze „že se 

vyšetřuje“. Dokonce jsem obdržel anonymní informaci, že má jít o cca 10 miliard, kdy šéfem zločineckého gangu 
má být tchán Antonína Michala. Všechny informace jsem předal PČR - vše je k dohledání na www.sinagl.cz   

 

26. 29.01.2016  - „Pohonné hmoty : Íránec podezřelý z daňových úniků 2 ½ miliardy za 150 milionů na 

svobodě – Antonín Michal a spol. za 1,2 miliardy na svobodě už 3 roky – bez kauce?!“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6003-pohonne-hmoty-iranec-podezrely-z-danovych-uniku-

2-miliardy-za-150-milionu-na-svobode-antonin-michal-a-spol-za-1-2-miliardy-na-svobode-uz-3-roky-

bez-kauce.html 

 

 
 
Iránec působil i v tajných službách. Co „vyšetřuje“ PČR v podobné kauze Antonína Michala (syn Martina 

Michala, manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové) už 3 roky je záhadou. Před rokem už dva roky údajně čekala na 

výpis z bankovních kont západních bank? Alespoň mi vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová i Policejní 
prezidium potvrdili, že případ sledují…?! 
 
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 

 

27. 12.02.2016 - „Bude Martin Michal obžalován, nebo brzy skončí na psychiatrii?“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6061-bude-martin-michal-obzalovan-nebo-brzy-skonci-na-

psychiatrii.html 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5780-rathova-prava-ruka-byvaly-boxer-busina-neodsouzen.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5780-rathova-prava-ruka-byvaly-boxer-busina-neodsouzen.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5819-ladislavu-vizkovi-hrozi-soud-doplnuji-o-mozne-zajimave-souvislosti-informace-a-fakta.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5819-ladislavu-vizkovi-hrozi-soud-doplnuji-o-mozne-zajimave-souvislosti-informace-a-fakta.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4030-kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000101113/obsah/435215-odhaleni-rekordnich-danovych-uniku
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html
https://www.sinagl.cz/
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6003-pohonne-hmoty-iranec-podezrely-z-danovych-uniku-2-miliardy-za-150-milionu-na-svobode-antonin-michal-a-spol-za-1-2-miliardy-na-svobode-uz-3-roky-bez-kauce.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6003-pohonne-hmoty-iranec-podezrely-z-danovych-uniku-2-miliardy-za-150-milionu-na-svobode-antonin-michal-a-spol-za-1-2-miliardy-na-svobode-uz-3-roky-bez-kauce.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6003-pohonne-hmoty-iranec-podezrely-z-danovych-uniku-2-miliardy-za-150-milionu-na-svobode-antonin-michal-a-spol-za-1-2-miliardy-na-svobode-uz-3-roky-bez-kauce.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6061-bude-martin-michal-obzalovan-nebo-brzy-skonci-na-psychiatrii.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6061-bude-martin-michal-obzalovan-nebo-brzy-skonci-na-psychiatrii.html


 
 
Jeho syn Antonín Michal je se svými kumpány „vyšetřován“ už 4 roky za daňový únik za více než jednu miliardu 

korun. A je zde tedy otázka, jak je možné, že jsou vyšetřováni na svobodě bez kauce po krátkém zatčení. Pro 

srovnání - jistý Zadeh, je za stejný trestný čin vyšetřován na svobodě za kauci 150 milionů korun! Je Martin 

Michal pardonován orgány činnými v trestním řízení jako dosud jeho stejně povedený synek Antonín Michal? 

Proč Martin Michal napadá PČR?! Normální mysli to nedává smysl. Zdá se, že otcovská „výchova“ se zřejmě 
neminula účinkem…?  
To, že PČR stále nekoná je podivné? Neschopnost či obavy z toho, co vše může Martin Michal vědět na mocné, 
vlivné, vysoko postavené?! To by vysvětlovalo, proč si může, na rozdíl od jiných za daleko méně děsivější 
minulost, tolik neustále a beztrestně dovolovat. To, že se o této kauze ani slůvkem nezmíní bulvár (zatím nejvyšší 
požadovaná částka) není také jistě bez zajímavosti. To spíše souvisí více s mým jménem a mým zamlčovaným 
zpravodajstvím ve veřejnoprávních médiích a které je jimi čteno a sledováno. 

 
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 
 

28. 10.03.2016 - „AMM : Lži, sex a prachy“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6145-amm-lzi-

sex-a-prachy.html 

 
Jeho syn, Antonín Michal, pokračuje v otcových stopách. Je už 4 roky „vyšetřován“ v jednom z největších 
daňových podvodů. Kupodivu byl se svými kumpány propuštěn na svobodu po pár dnech – bez kauce, zatímco 

jistý pan Zadeh ve stejné věci, musel nedávno zaplatit kauci 150 milionů?! 

 
Pohonné hmoty: Íránec podezřelý z daňových úniků 2 ½ miliardy, za 150 milionů na svobodě – Antonín Michal a 
spol. za 1.2 miliardy na svobodě už 3 roky - bez kauce?!  

 

29. 13.03.2016 - „Žaloba Heleny Vondráčkové a Agentury MM na Jana Šinágla u KS Praha podruhé jasně 

zamítnuta“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6153-zaloba-heleny-vondrackove-a-agentury-

mm-na-jana-sinagla-u-ks-praha-podruhe-jasne-zamitnuta.html 

 
ptá se na kauzu daňové zpronevěry syna Antonína Michala, který ještě s dalšími způsobil státu údajně škodu ve 
výši min. 1.2 miliardy korun a stále není ani ve vazbě a pohybuje se na svobodě se svými kumpány bez kauce 
(!!!) – hovoří se dokonce už o škodě 9 miliard korun?! 
 
Pohonné hmoty: Íránec podezřelý z daňových úniků 2 ½ miliardy, za 150 milionů na svobodě – Antonín Michal a 
spol. za 1.2 miliardy na svobodě už 3 roky - bez kauce?!  

 

30. 15.03.2016 - „KS Brno řeší údajně největší daňový podvod s pohonnými hmotami Peršana Zadaha?“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6160-ks-brno-resi-udajne-nejvetsi-danovy-podvod-s-

pohonnymi-hmotami-persana-zadaha.html 

 
Kriminální minulost Martina Michala, otce Antonína Michala, je varující. 

 

31. 19.03.2016 - „Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se 

svými kumpány souzen!“  https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6175-antonin-michal-syn-

martina-michala-manzela-heleny-vondrackove-bude-konecne-se-svymi-kumpany-souzen.html 

 
Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými kumpány 
souzen! 
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„Zdravím. Rád bych zůstal v anonymitě, neb nevěřím, že česká policie by mně dokázala ochránit. Jako 
perličku Vám mohu sdělit, že hlava celé organizace, jinak tchán syna pana M., po svém jednodenním 
zadržení prohlásil, v blízké společnosti, a bavil se tím, že "ti blbí policajti vyčíslili škodu na miliardu a ono 
je to miliard sedm.“. Anonym, 27.1.2015 
 

Zpráva ČTK ze dne 18.3.2016 neuvádí žádná jména podezřelých. Antonín Michal měl být šéfem podvodníků. To 
jsem mj. sdělil ve svém trestním oznámení PČR pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti ze dne 

19.1.2015. Zabavený majetek dává mým informantům za pravdu. Ve věci jsem psal VSZ JUDr. Lence Bradáčové 
13.2.2016, následně ZOI 14.3.2016, kdy jsem odpověď obdržel už za dva dny 16.3.2016. Že by o trestné činnosti 

svého syna jeho otec Martin Michal nic nevěděl a nedával mu žádné rady, je asi tak pravděpodobné, jako kdyby 

si odsouzený soudce Ivan Novák nevzal žádný úplatek od senátora Alexandra Nováka. 

 
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 

 

32. 07.04.2016 - „Efedrin aneb Helena Vondráčková vysvětluje“ https://www.sinagl.cz/z-

korespondence/6227-efedrin-aneb-helena-vondrackova-vysvetluje.html 

 

Efedrin, aneb Helena Vondráčková vysvětluje?  
Napsal Jan Šinagl  
Kategorie: Z naší korespondence  
Zveřejněno: 7. duben 2016  

 
 
Čas od času dostáván anonymní, neověřené informace, tedy i z Roztok. Zatím se vždy potvrdily. Vzhledem 
k aktuálnímu dění zveřejňuji ty nejnovější. Policie jistě informace ověří v roztocké penicilince. Zpěvačka 

H.Vondráčková údajně věří historce (autorem je nepochybně její povedený manžílek), že skupují v Roztokách 
nemovitosti, protože maminka Toníka (syn Martina Michala) jsou milionářky a tak mohou v Roztokách skupovat 
nemovitosti, protože zdědily licenci na efedrin, a to jim prý vydělalo ne miliony, ale miliardy… 
… To je šlendrián. Manžel babičky (Bendová) Tondy - dělal technického náměstka v Penicilince v Roztokách, 
kde se efedrin vyráběl, zemřel sice velice brzy, ale před revolucí  se mu podařilo zajistit některé dokumenty:-) 
Vím, že polovina nemovitostí (byty, baráky) na Masarykově ul. v Roztokách a Solnikách vlastní rodina Bendova 
a spol. (Tonda, jeho matka Helena, její sestra). Podle mne stát nic nedělá proti velkým rozkradačům  (viz jak 
Tonik k několika milionovému majetku přišel) a raději se vozí po čudlech - drobných podnikatelích. Docela jsem 
se rozčílila, protože jsem tak trochu nucena komunikovat s matkou Toníka. Dva domy jsou spojeny společnou 
kotelnou a přípravou teplé vody... a v tom jejich činžáku skoupila právě tato dáma z 8 bytů tři (s velkou 
plochou) tím pádem má většinové rozhodovací právo v jejich SVJ. Velice těžko se s nimi jedná, nechala se 
zvolit do SVJ, protože ostatní jejich spolubydlící již rezignovali a ničeho se nezúčastňují. … 
To by nasvědčovalo tomu, že rodinný klan Michalů mohl skupovat Roztoky nejen z miliardového daňového 
úniku, kvůli kterému jsou stíhání PČR, ale i za legální prodej licence na efedrin (pomalu by si mohl koupit celé 
Roztoky i s kolem tekoucí řekou). Vskutku podivná kombinace. Otázkou je potom proč se podvádělo s  daněmi, 
když měli dostatečný příjem z prodeje licence? Ještě si s touto povedenou rodinkou užijeme. Zvláštní, že 

takové „sousto“ nechává bulvár klidným. Agentura MM mne zažalovala na 3.650.000,-Kč – prohrála. Den po 

soudu následovala další žaloba, tentokrát už jen na 2.000.000,-Kč. S vysokou nadějí očekávám po tomto 

článku třetí žalobu. Při tomto „trendu“ max. na 1.000.000,-Kč. Jenom nevím, jak to bude advokátka Mgr. Jana 

Gavlasová vše stíhat, když k tomu přičteme její právní zastupování Berbra & spol. z vedení českého fotbalu 

proti Ladislavu Vízkovi a přitom se ještě starat o nemanželské dítě, které má údajně s manželem zpěvačky 
Heleny Vondráčkové…?  
 
Jan Šinágl, 7.4.2016 
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* * * 
Žaloba Heleny Vondráčkové a Agentury MM na Jana Šinágla u KS Praha podruhé jasně zamítnuta 
Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými kumpány souzen!  

 

33. 08.05.2016 - „Komunističtí soudci nejsou podjatí“ https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/6306-

komunisticti-soudci-nejsou-podjati.html 

 
dost možná i obhajoba Antonína Michala a spol., syna Martina Michala, obžalovaného z největšího daňového 
podvodu s pohonnými hmotami v České republice.   
 

34. 22.11.2016 - „Na syna Martina Michala, Antonína Michala, nevlastního syna Heleny Vondráčkové, po 

letech konečně podaná obžaloba ve věci miliardového daňového podvodu“ https://www.sinagl.cz/z-

korespondence/6802-na-syna-martina-michala-antonina-michala-nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-

po-letech-konecne-podana-zaloba-ve-veci-miliardoveho-danoveho-podvodu.html 

 
Na syna Martina Michala, Antonína Michala, nevlastního syna Heleny Vondráčkové, po letech konečně 
podaná obžaloba ve věci miliardového daňového podvodu 
 

 
 
Ve věci jsem podal trestní oznámení 
 
Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými kumpány souzen!  
 
#3 Jan Chlumský 2016-11-28 02:59  
Pane Vániš, on je velký rozdíl v tom někoho udat a v tom, na někoho, kdo dělá svinstva upozornit policii. To druhé 
je často i ve Vašem zájmu coby daňového poplatníka. Bylo by jistě velmi zajímavé vědět, kolik lidí jste "udal" Vy a 
na kolik lidí jste podal stížnost, že dělají svinstva. Nějak podle slohu Vašeho příspěvku soudím, že vy byste udával, 
ale na podání podložené stížnosti už nemáte. Víte VY vůbec co práce a zjišťování faktů je za každou stížností či 
poukázáním na svinstva lumpů, obzvlášť když jde o švindlem zbohatlého zmetka jako je pan Michal, navíc pak ještě 
s vyčůraným tatínkem ? A pak to jde k soudu a Vy to třeba prohrajete či nedokážete jen proto, že soudce je bývalý 
komouš, podmazaný charakter nebo známý toho, na něhož stížnost podáváte. Však víte, jak to u nás chodí. A Vy 
přitom nastavujete svůj krk a může Vás to stát hodně peněz. Víte co? Nechte toho Šinágla na pokoji a nevyrušujte. 
 

 

35. 09.01.2017 „Ve věci největšího daňového podvodu nevlastního syna Heleny Vondráčkové Antonína 

Michala a spol.proběhlo dnes první jednání – neveřejné“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/6945-ve-veci-nejvetsiho-danoveho-podvodu-nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-

antonina-michala-a-spol-probehlo-dnes-prvni-jednani-neverejne.html 

 
Ve věci největšího daňového podvodu nevlastního syna Heleny Vondráčkové Antonína Michala a spol. 
proběhlo dnes první jednání – neveřejné 
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Obžalovaný Antonín Michal je synem Martina Michala, manžela zpěvačky Vondráčkové. Ten si žije v blahobytu, 
ačkoliv má milionové dluhy a je exekučně (ne) stíhán… 
 
Na syna Martina Michala, Antonína Michala, nevlastního syna Heleny Vondráčkové, po letech konečně podaná 
obžaloba ve věci miliardového daňového podvodu 

 

36. 28.01.2017 - „Dopis předsedovi Rady ČT ing. Janu Bednářovi“ https://www.sinagl.cz/z-

korespondence/7000-dopis-predsedovi-rady-ct-ing-janu-bednarovi.html 

 
Nepovažujete za znepokojující, že všechna média, včetně bulvárních, ačkoliv informovaná, mlčí o pravomocném 
odsouzení ministra Jana Mládka a následných dvou exekucích pro nerespektování rozsudku? Totéž platí o 
největším daňovém podvodu, kdy po 4 letech byla podána obžaloba, kdy pouze ČTK to oznámila krátkou zprávou 
bez uvedení jména? Jedná se o Antonína Michala, syna Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové. 
Stejně tak všechna média mlčí o žalobě insolvenčního správe na JUDr. Hanu Marvanovou a jejího nezákoného 
obohacení? Jsou to snad zprávy, které diváky veřejnoprávní ČT nezajímají? Nebo je snad důvodem má aktivní 
angažovanost ve všech těchto kauzách a mnoha jiných, kde jsem podával trestní oznámení?  BLESK o kauzu 
ministra Mládka projevil zájem, jakmile jsem se představil, zájem opadl. Jediný kdo „ocenil“ mé nezávislé 
zpravodajství byla dosud Agentura MM s jejími dvěma žalobami a požadavkem zaplacení cca 6 milionů korun. I 
zde média mlčí, včetně bulváru a to už něco vypovídá o (ne)závislosti médií. 
 

37. 30.01.2017 - „Neskutečné, co si Martin Michal, dlouhodobě stíhaný člověk, dovoluje psát na svém FB 

profilu“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7009-neskutecne-co-si-martin-michal-

dlouhodobe-stihany-clovek-dovoluje-psat-na-svem-fb-profilu.html 

 
Justice musí nyní vyřešit velký oříšek. Velkopodvod, pod kterým je podepsaný jeden ze synů tohoto podvodného 
„podnikatele“ pana MM. Jablko se jménem Toník, tedy „nepadlo daleko od stromu“. Jen jsou ty částky 
neoprávněného zisku z daňových DPH podvodů ještě o něco vyšší. Tatínek „pracoval“ se stamiliony, synátor už 
s miliardami… 
 
Ve věci největšího daňového podvodu nevlastního syna Heleny Vondráčkové Antonína Michala a spol. proběhlo 
dnes první jednání - neveřejné 
 

 

38. 12.03.2017 - „Je nevlastní syn Heleny Vondráčkové velkopodvodník – otec Martin Michal“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7118-je-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-

velkopodvodnik-otec-martin-michal.html 

 
Je nevlastní syn Heleny Vondráčkové velkopodvodník - otec Martin Michal? 

 
Sofistikovanost podvodu nápadně připomíná praktiky používané Martinem Michalem. Na videu iDNES syn svého 
otce nezapře. 

 
Tentokrát už „rodinná“ právnička AMM a Michalů Mgr. Jana Gavlasová Antonína Michala nezastupuje – to už je 
jiná „třída“. Mohu jen doufat, že po tomto článku nebude následovat další žaloba na moji osobu z „porušeni“ 
usnesení KS Praha ze dne 27.1.2017, doručené 9.3.2017. Vůbec nerespektuje moji úspěšnou stížnost k 

Ústavnímu soudu ČR ze dne 7.6.2016 a jeho usnesení ze dne 1.9.2016. Je vidět, že soudružky soudkyně mne 
v lásce stále moc nemají…  

 
Smutné, že mnoha médii presentované „morální ikony“ manželé Martin Michal a Helena Vondráčková, nepřišli 
podpořit svého obžalovaného syna Antonína, resp. nevlastního syna…    
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Na všechno se přijde 

 
Zajímavý článek a diskuse na iDNES. Vztah s Martou Kubišovou je na bodu mrazu, je opět plný lživých výroků 

Heleny Vondráčkové na adresu její bývalé kolegyně. Zpěvačka převzala slovník svého manžela, jenž byl souzen 
za podvody v řádu stovek milionů korun. Právě díky prokázaným finančním podvodům po něm exekutor 

pravomocně požaduje již víc než 20 mil Kč. Pod článkem je velmi zajímavá diskuze, kde jeden z účastníků 

 dokazuje o jaký další nehorázný podvod se jedná okolo majitele Agentury MM. Ta byla údajně prodána 
zahraničnímu partnerovi. Tím je ovšem obyčejný advokát, sídlící hned v blízkosti domu, který mají,  nebo možná již 
nemají Vondráčková s manželem Michalem na Floridě. Tedy pouhá formalita, za kterou se pan MM schovává, aby 

se mohl soudit s českým státem, který jej prý neochránil proti „nejprolhanější ikoně“ jak Martu Kubišovou ve 
svých rozhovorech nenávistně častuje. Vondráčková se hájí, že ona nic, to je agentura MM, která žalovala Martu. 

Ale Helena Vondráčková byla přece stoprocentním vlastníkem této agentury! Ze všech rozhovorů, které 

 Vondráčková v této věci poskytla novinám vyplývá, že Helena Vondráčková cíleně a vědomě lže pod taktovkou 

svého podvodného JUDr. Manžela, dnes již s novým americkým titulem MGRM. Dnes prostě nic neututláte. 

Internet vás pomůže odhalit i na Floridě. Diskuse k článku na iDNES, je dalším odhalením podvodných praktik 

pana MM - http://www.vejska.cz/akademicke-tituly - tedy opět další podvod pana MM...? (vlevo METRO 10.3.2017) 
* * * 
Martin Michal zuří: Jeho syn skončil ve vazbě kvůli podvodu! 
Šokovaný Martin Michal o zatčení svého syna: Nevěděl jsem, že by v něčem jel! 
* * * 
http://rejstrik.penize.cz/antonin-michal  
http://martin-michal.blogspot.cz/  
  

39. 20.03.2017 - „Martin Michal přišel o doménu Galerie prolhaných“ https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/7140-martin-michal-prisel-o-domenu-galerie-prolhanych.html 
 

Teď má nemalé rodinné starosti se svým synem Antonínem Michalem, který je spolu s dalšími obžalován ve věci 
obřího daňového podvodu s pohonnými hmotami…  

 

40. 03.04.2017 - „Otevřený dopis Martinu Michalovi“ https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-

otevreny-dopis-martinu-michalovi.html 

 
Na celý rok 2017 je naplánováno celkem 23 soudních jednání u MS Praha, kauza největšího daňového podvodu 

v České republice, kde je mezi obžalovanými i syn Martina Michala, Antonín Michal. V pondělí 10.dubna je na 

pořadu druhé od 9:00 hod. Stejného dne u VS Praha je nařízeno soudní jednání ve věci Martina Michala (14 Cmo 

198/2014) od 14:00 hod. (přízemí č. 45), TEREX, družstva v likvidaci? Firem TEREX měl Martin Michal několik, 
s různými příponami… Obávám se, že toto soudní jednání proběhne opět bez zájmu médií…  
Vzhledem k tomu, že kolem klanu Michalových se roky točí nemalé peníze, nelze vůbec vyloučit, že by neměly i 
patřičný dopad na činnost policie, justice a médií, která jsou mnohdy zájmově propojena, resp. spojena a kdy by se 
mohli dostat do ohrožení i mnozí policisté, soudci či státní zástupci. Dosavadní absolutní mlčení médií tuto 
možnost nevylučuje…  

 

41. 11.04.2017 - „Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7221-projednavani-nejvetsiho-danoveho-podvodu-na-cca-3-hod-preruseno-kvuli-

verejnosti-trvala-na-dodrzovani-platneho-zakona-media-ackoliv-pritomna-a-informovana-stale-

mlci.html 

 
Zpravodajství: MS Praha Antonín Michal – VS Praha Martin Michal 
 
Poté jsem se přesunul na VS Praha, kde se řešilo odvolání Martina Michala ve věci jedné z jeho četných firem 

TEREX od 14:00 hod. Obhajovala Mgr. Zuzana Michalová, manželka Antonína Michala v substituci za Mgr. 

Janu Gavlasovou, která obhajovala u MS ve Spálené, ale ne Antonína Michala. V soudní síni jsem byl sám. 

Přítomen byl jen údajně redaktor HN, ale odešel předčasně? Na mé pokusy o kontakt reagovala Mgr. Michalová 

podrážděně, stejně jako u MS její manžel Antonín Michal a její otec Eduard Vít, který dokonce arogantně zapřel 

své jméno. Pokusy o rozhovor jsem ukončil, když Mgr. Michalová reagovala mj.: "Víte kulový 
ho...". Fotografování se bránila…  Snad alespoň ona vystudovala práva poctivě, na rozdíl od svého tchána, který 
stále odmítá předložit důkaz o stidiu práv a úspěšné závěrečné zkoužce… 

 
Přináším zvukový záznam z JEDNÁNÍ a USNESENÍ VS Praha. 
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Co se týká S.R.O., pan Michal má být likvidátorem jedné ze svých bývalých odnoží Terrex. Tyto firmy byly 

postupně zavírány a naopak jiné otvírány.  
 Vypadá to, že účelové, aby se zastřely úvěrové podvody, ke kterým v nich docházelo i dle výsledků soudu. 
Konstatoval, že se skutky staly, ale pan Michal nebyl odsouzen – konal v dobrém úmyslu, taková prý byla doba, 
dle soudkyně…  
V současné době (pan MM měl už dávno tato s.r.o. zlikvidovat, neudělal to jako všichni ostatní řádní podnikatelé), 
je pro něho velmi složité udělat dvouletý proces likvidace jednoho z těchto S.R.O. Jedním z argumentů MM je, že 

na to nemá čas, protože má mnoho práce s Agenturou MM. Jenže jak může mít hodně práce s něčím, co mu 
nevydělává, navíc měla být AMM přece prodána do USA na Floridu? Proto ani nesplácí exekuční povinnost ve výši 

20.000.000,-Kč. Měl by zřejmě méně vysedávat u facebooku a přestal pomlouvat své údajné nepřátele. Také by 
měl méně chodit na společenské večírky, protože likvidace s.r.o. vyžaduje spoustu práce. Jeho bývalé účetní mu 
jistě rády pomohou s likvidací Terrexů… To asi ale nebude zdaleka konec, protože takových s.r.o. založil pan 
Michal nejméně patnáct…  
Každý řádný podnikatel má povinnost uchovávat doklady o svém účetnictví mnoho let. Jako řádný podnikatel a 
ctitel dobrých mravů a způsobů, by měl pan MM zajít tam, kde si své účetnictví úspěšného podnikatele uchovává a 

chopit se role likvidátora svých četných s.r.o. To by se ale musela jeho žena Helena Vondráčková smířit s tím, že 
její manažer se bude muset věnovat likvidaci svých neúspěšných firem měsíce z rovna v roce údajně mnoha 
vyprodaných koncertů?  
Je smutné, že zákon tyto v podstatě podvody umožňuje. Podnikateli, který jednou či dvakrát bankrotuje, nemá být 
dovoleno založit další firmu a zbavit se tak dluhů.  
Přestože jsem všechna hlavní média a novináře informoval, stále vládne absolutní mediální mlčení? Jak o mém 

Otevřeném dopise Martinu Michalovi, tak o zákazu zvukového záznamu, včetně dnešního propuštění na 

svobodu ing. arch. Marka Říčaře. Jako za totality, kdy určité zprávy nesměly být dány veřejnosti na vědomí… 
Zdá se, že kdysi osvědčené struktury a spojení se nám pěkně naklonovaly do dnešní společnosti?! I o tom budou 
příští volby! Zemi, kde nefunguje justice, policie a stát jak mají, nečeká nic dobrého. Nakonec zůstanou prázdné i 
supermarkety. Žádné velkokrádeže bez potrestání viníků k prosperitě nevedou, jen k postupné bídě a nové formě 
otroctví a poslušnosti, na které doplatíme všichni - i ti, co za to nemohou - naše děti.   
  
Otevřený dopis Martinu Michalovi 
Vyjádření společnosti Bauer Media, v.o.s. k útokům pana Martina Michala 
Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem pokračuje a bude zřejmě pokračovat - za pokračování mlčení 
médií?! 
Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění? 
Otevřený dopis Martinu Michalovi 

 

42. 16.04.2017 - „Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem pokračuje a bude zřejmě pokračovat 

– za pokračování mlčení médií?!“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7232-skandal-u-soudu-

s-miliardovym-danovym-podvodem-pokracuje-a-bude-zrejme-pokracovat-za-pokracovani-mlceni-

medii.html 

 
Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění? 
Otevřený dopis Martinu Michalovi 
Vyjádření společnosti Bauer Media, v.o.s. k útokům pana Martina Michala 

 

43. 29.04.2017 - „Porušování platného zákona soudkyní MS Praha JUDr. Křikavovou pokračuje“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7263-porusovani-platneho-zakona-soudkyni-ms-praha-dr-

krikavovou-pokracuje.html 

 
Za zveřejnění odkazu na jiný web - blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku! 
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44. 03.05.2017 - „Kolize dvou práv : Soud zakázal aktivistovi nahrávat průběh jednání kvůli možnému 

ovlivňování svědků“ https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/7274-kolize-dvou-prav-

soud-zakazal-aktivistovi-nahravat-prubeh-jednani-kvuli-moznemu-ovlivnovani-svedku.html 

 
Za zveřejnění odkazu na jiný web - blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku! 
 

45. 16.05.2017 - „Po zveřejnění odkazu na jiný web – blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu 

a pozemku!“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-

blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html 

 
Doufám, že neporuším Usnesení KS Praha (27.1.2017), když se vyjádřím k situaci jednoho z oprávněných pana 

Martina Michala (manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové). Je s podivem, že se v Roztokách u Prahy staví, jako by 

se u Michalů nic nedělo. Vila za mnoho milionů která se má stát sídlem jeho obžalovaného syna Antonína 

Michala, se dostavuje, ale z jakých finančních zdrojů? 
Neměla by policie a orgány činné v trestním řízení zjistit, kde důchodkyně paní Bendová z Roztok, které Antonína 
vychovávala, získala svůj současný majetek? 
Kde jeho matka získala finance na skoupení několika domů v Roztokách, které v současné době pronajímá? 
Nejsou to peníze pocházející s trestné činnosti? Sleduje to někdo kompetentní? Systémově by to byl samozřejmě 
vychytralý tah, kdy po příp. návratu z vězení se bude moci užívat dědictví po babičce a matce?  

Divíte se, proč se Martin Michal zbaběle, roky vyhýbá osobní účasti na soudech se mnou, přestože mne žaluje na 

nejvyšší finanční částky ze všech, včetně účasti na právě probíhajícím soudu svého syna Antonína Michala? 
Udatný a neohrožený „bojovník“ za právo a spravedlnost má zřejmě dobré důvody se nezúčastnit. 
Kauza jednoho z největších daňových podvodů pokračuje, ale už bez zjevného zájmu médií a veřejnosti !  

 

46. 15.05.2017 - „Kauza jednoho z největších daňových podvodů pokračuje, ale už bez zjevného zájmu 

médií a veřejnosti!“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7311-kauza-jednoho-z-nejvetsich-

danovych-podvodu-pokracuje-ale-uz-bez-zjevneho-zajmu-medii-a-verejnosti.html 

 
Aktualizováno 12.6.2017: Nahrávat jednání soudu se zakazuje 

 
Přítomná státní zástupkyně se jistě nestačila divit jak reakci, tak slovníku páté cenové skupiny. Vulgarity, 

napadání, tykání a dokonce i vyhrožování, zvláště Antonín Michal (syn Martina Michala, manžela Heleny 

Vondráčkové), nešetřil vulgárním slovníkem, zvláště po dotazu, kde si vydělal desítky milionů korun na stavbu 
rodinného domu v Roztokách u Prahy, koupi drahých automobilů a zda může doložit svoji úspěšnost v podnikání i 
majetkovým přiznáním. Po tomto setkání s nevšední „kultivovaností“, bylo od dalších otázek upuštěno… 

 
Na syna Martina Michala, Antonína Michala, nevlastního syna Heleny Vondráčkové, po letech konečně podaná 
obžaloba ve věci miliardového daňového podvodu 
 
Za zveřejnění odkazu na jiný web - blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku! 

 

47. 25.06.2017 - „Naše národní pěnice Helena Vondráčková oslavila „70“…“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7410-nase-narodni-penice-helena-vondrackova-oslavila-

70.html 

 
Temná minulost Martina Michala zůstává pro hlavní média absolutně i nadále tabu, stejně jako jeho syn Antonín 

Michal, který je spolu se svým tchánem Eduardem Vítem obžalován, spolu s dalšími, z největšího daňového 
podvodu s pohonnými hmotami v ČR. 
 

48. 21.07.2017 - „Vondráčková s manželem MM, rovněž VIP klienti Komerční banky, 

nepodvedení…?!“https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7478-vondrackova-s-manzelem-mm-

rovnez-vip-klienti-komercni-banky-nepodvedeni.html 
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Dnes je syn Martina Michala Antonín Michal obžalován z největšího daňového podvodu na území ČR, společně 

se svým tchánem Eduardem Vítem a dalšími – viz odkaz níže, kdy jsem PČR pomáhal při vyšetřování.  
 
Kauza jednoho z největších daňových podvodů pokračuje, ale už bez zjevného zájmu médií a veřejnosti !  

 

49. 17.10.2017 - „Termíny soudů a snah o umlčení Voice of Freedom“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7679-terminy-soudu-a-snah-o-umlceni-voice-of-freedom.html 

 
Syn Martina Michala Antonín Michal je se svým tchánem Eduardem Vítem a dalšími obžalován z největšího 
daňového podvodu. PČR jsem pomáhal při vyšetřování. Mimochodem první soudní jednání bylo přerušeno na 3 

hod. kvůli požadavku žalovaných, aby mi soudkyně zakázala pořizování zvukového záznamu. Soudkyně JUDr. 

Monika Kříkavová žalovaným vyhověla a porušila tak zákon. Smutné je, že její nezákonné rozhodnutí potvrdil 

Ústavní soud?! Stejně tak je smutné, že veřejnoprávní ČT, která byla mnou informována, neměla zájem a natáčela 

ve vedlejší soudní síni změnu soudkyně v kauze Nečas a Nagyová? Vskutku veřejnoprávní služba, resp. 
posluha… 

 

50. 10.05.2018 -  „Soud trestá za pravdu aneb Helena a její chlapci“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8137-soud-tresta-za-pravdu-aneb-helena-a-jeji-chlapci.html  

 
Soud trestá za pravdu, aneb „Helena a její chlapci“ 

 
Manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové Martin Michal je mistrem republiky v soudních sporech. Její 
nevlastní syn Antonín Michal si pomalu může nárokovat stejný titul v daňových únicích. Obchody 
obou mužů vykazují jistou podobnost. Nabízí se otázka, zda kvůli muži nepřijde popová diva 
o všechno. Týden, 15.12.2012. 
 
Jeho syn Antonín Michal je obviněn spolu s dalšími s daňových podvodů v miliardové výši (aktuálně  projednává MS 
Praha už 13 měsíců!). 
 
V době zveřejnění článku už byl pan MM podvodníkem. Jeho synovi se vina právě prokazuje – časopis Týden vyslovil 
prognózu podobnosti otce a syna už před šesti lety. 

 

51. 12.06.2018 - „Je Martin Michal tak bezcharakterní, nebo už duševně chorý člověk, který potřebuje 

akutně pomoc?“ https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8211-je-martin-michal-tak-

bezcharakterni-nebo-uz-dusevne-chory-clovek-ktery-potrebuje-akutne-pomoc.html 

 
Mimochodem u MS Praha probíhá už od března 2017 kauza největšího daňového podvodu v ČR v řádech miliard, 
kdy mezi žalovanými je i syn pana MM a jeho tchán? Rozsudek je očekáván koncem července… 

 

52. 09.07.2018 – „Být „vynášen do nebes“ v bulváru, znamená mnohdy zakrývání nepříjemné 

pravdy…“https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8272-byt-vynasen-do-nebes-v-

bulvaru-znamena-mnohdy-zakryvani-neprijemne-pravdy.html 

 
Zamlčel se i soud jeho syna Antonína Michala, který je spolu s dalšími, obžalován z největšího daňového podvodu 
v řádech miliard (rozsudek u MS Praha je očekáván v tomto měsíci). 
 

53. 26.07.2018 – „MS Praha 19.07.2018: Syn Martina Michala 8let, jeho tchán 10 let – krácení daně a 

praní špinavých peněz. Média mlčí…“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8295-ms-praha-19-
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7-2018-syn-martina-michala-8-let-jeho-tchan-10-let-kraceni-dane-a-prani-spinavych-penez-media-

mlci.html 

 
MS Praha 19.7.2018: Syn Martina Michala 8 let, jeho tchán 10 let – krácení daně a praní špinavých 
peněz. Média mlčí…  

 

Na syna Martina Michala, Antonína Michala, nevlastního syna Heleny Vondráčkové, po letech konečně podaná 
obžaloba ve věci miliardového daňového podvodu ...  
Je nevlastní syn Heleny Vondráčkové velkopodvodník - otec Martin Michal?  
Jak Helena Vondráčková a Martin Michal na ČRo 2 v pořadu NEZATLOUKAT nezatloukali…  
  
8.12.2012 
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186926/syn-martina-michala-manzela-heleny-vondrackove-
byl-zatcen-antonina-uz-pustili-z-basy.html 
9.12.2012 
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186940/zpoved-manzela-zpevacky-martina-michala-helena-
ma-strach-o-tonika.html 
12.12.2012 
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-
cinu_305432.html 
14.4.2014:  
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany_304169.html 
29.4.2014 
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-
cinu_305432.html 
Otřesná výpověď Mgr. Miroslava Stiebala o jeho bývalém obchodním partnerovi ve firmě Air Central „JUDr.“ Martinu 
Michalovi… 
 

54. 03.08.2018 – „Radek Pokorný, známý bývalého premiéra Sobotky, žaluje novináře Besta, média opět 

mlčí v tak společensky závažné věci…“https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8322-radek-

pokorny-znamy-byvaleho-premiera-sobotky-zaluje-novinare-besta-media-opet-mlci-jako-hrob.html 

 
Opět bylo téma „nezajímavé“ pro všechny média, podobně jako miliardové daňové úniky a praní 
špinavých peněz bandou kolem nevlastního syna Heleny Vondráčkové a jeho tchána… 

 

55. 03.09.2018 – „SLAVIA za dvě slova 1,5 milionu, Šinágl za pár vět 10 milionů…?!“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8383-slavia-za-dve-slova-1-5-milionu-sinagl-za-par-vet-

10-milionu.html  

 
Dne 19.7.2018 byl nepravomocně odsouzen nevlastní syn HV a syn MM Antonín Michal k 8 letům 
nepodmíněně, jeho tchán Eduard Vít k 10 letům nepodmíněně, v kauze největšího daňového podvodu 
s pohonnými hmotami a praní špinavých peněz v řádech miliard (PČR jsem pomáhal při vyšetřování). 
 
MS Praha 19.7.2018: Syn Martina Michala 8 let, jeho tchán 10 let – krácení daně a praní špinavých peněz. Média 
mlčí…  
 

56. 12.10.2018 – „PČR i státní zástupce odložili trestní oznámení Martina Michala a Heleny Vondráčkové 

na Jiřího Vondráčka – usnesení ze dne 05.04.2018 stojí za přečtení!“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8479-pcr-i-statni-zastupce-odlozili-trestni-oznameni-martina-michala-a-heleny-

vondrackove-na-jiriho-vondracka-usneseni-ze-dne-5-4-2018-stoji-za-precteni.html 

 
Ve šlépějích svého otce „zdárně“ pokračuje syn Antonín Michal, odsouzený ve zločinném spolčení na 8 let 
nepodmíněně, spolu se svým tchánem Eduardem Vítem (10 let) a dalšími, v kauze největšího daňového podvodu 
s pohonnými hmotami a praní špinavých peněz v řádech miliard korun. Rozsudek MS Praha byl vynesen 19.července 
2018. PČR jsem pomáhal při vyšetřování. Všechna média o rozsudku dosud mlčí – informaci o něm zveřejnily pouze 
tyto webové stránky – kruh se uzavírá… 
 
MS Praha 19.7.2018: Syn Martina Michala 8 let, jeho tchán 10 let – krácení daně a praní špinavých peněz. Média 
mlčí…  

 

Současně jste avizoval zpracování tématu trestní kauzy s tím, že jste si požádal o zaslání anonymizované 

verze rozsudku Městského soudu v Praze. S ohledem na Váš dosavadní přístup k věci lze očekávat další 

útoky vůči mým klientům v souvislosti s tímto tématem.  
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V neposlední řadě neustále při každé příležitosti zdůrazňujete rodinné vazby mezi mými klienty a 

Antonínem Michalem a tohoto zneužíváte k jejich další dehonestaci, a to jak písemnou, tak ústní formou.  

  

V právním zastoupení svých klientů, pana Martina Michala a paní Heleny Vondráčkové, Vás tímto 

vyzývám, abyste  

1) odstranil ze svých stránek www.sinagl.cz tyto části textů (jak jsou shora popsány):  

 

 u textu ze dne 06.12.2012 pod názvem „Agentura MM podává další trestní oznámení na Jana Šinágla” 

na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2580-agentura-mm-podava-dalsi-trestni-

oznameni-na-sinagla.html části ve znění :  
Syn Martina Michala 
   
Inu není nad správnou, příkladnou výchovu… 
 
syna Martina Michala 

 

 u textu ze dne 12.12.2012 pod názvem „Syn Martina Michala Antonín kráčí věrně ve stopách svého 

povedeného otce, aneb příklady táhnou“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2594-

syn-martina-michala-antonin-kraci-verne-ve-stopach-sveho-povedeneho-otce-aneb-priklady-

tahnou.html nadpis textu 
Syn Martina Michala Antonín, kráčí věrně ve stopách svého povedeného otce, aneb příklady táhnou… 
 

a části ve znění :  
, když nyní takřka v přímém přenosu sledujeme kauzu jeho syna, kde jde o 1.200.000.000,-Kč!  
 
Velká podobnost s Toníkem  je, že si oba vytvořili mnoho firem, mezi kterými se pokoušeli vytvořit neproniknutelný 
labyrint pro tok peněz. Otec nesplácel milionové úvěry a syn zatajoval daně, 
 
Otec okrádal stát v „dobrém úmyslu“, stejně jako nepochybně jednal v „dobrém úmyslu“ jeho povedený synek 
Antonín, miláček Heleny Vondráčkové, která obdivovala jeho schopnosti a dokonce měla lítat i v jeho letadle. Není 
divu, že na TV NOVA 11.prosince prohlásil Martin Michal: „Můj syn je inteligentní a silný chlap.“ Martin Michal 
je v podstatě hlupák. O jeho synovi Antonínovi Michalovi se můžete dozvědět více na  google. 

 

 u textu ze dne 20.12.2012 pod názvem „Helena a její chlapci“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/2620-helena-a-jeji-chlapci.html nadpis textu :  
Helena a její chlapci 
 

a části ve znění : 
 
V časopise TÝDEN ve vánočním dvojčíslí č.51-52/2012 ze dne 17.prosince vyšel článek „Helena a její chlapci“. 
Pro mne nic nového, ale jistě pro mnoho občanů díky rozšířenosti tohoto časopisu. Je to opravdu vánoční „nadílka“, 
smutná, ale zasloužená. Nicméně to, že osm kumpánů, kteří měli připravit stát o 1.200.000.000,-Kč,  mezi nimiž je i 
syn Martina Michala Antonín, oblíbenec Heleny Vondráčkové, byli propuštěni na svobodu, vybízí k opatrnosti. Nelze 
vůbec vyloučit, že mnoho mocných je v ohrožení, resp. ti co umožňovali a umožňují pobyt Martina Michala na 
svobodě, jeho život v pohodlí a beztrestnosti. Budou se jistě patřičně snažit, aby byly „napáchány co nejmenší 
škody“. 
 

odkaz ve znění :  

 
Syn Martina Michala Antonín, kráčí věrně ve stopách svého povedeného otce, aneb příklady táhnou… 
 

 u textu ze dne 25.12.2012 pod názvem „Gilbert McCrae: Incident v baru ještěrka další mezinárodní 

ostudou České republiky a její justice…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/2630-gilbert-mccrae-incident-v-baru-jesterka-dalsi-mezinarodni-ostudou-ceske-republiky-a-

jeji-justice.html část ve znění :  

 
a aktuální způsob vyšetřování jeho syna Antonína Michala ze spoluúčasti na daňovém podvodu ve výši 
1.200.000.000,-Kč 
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 u textu ze dne 15.04.2013 pod názvem „KS Praha 15.04.2013 : Žaloba Agentury MM na Jana Šinágla 

se zamítá“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3008-ks-praha-1542013-zaloba-

agentury-mm-na-jana-sinagla-se-zamita-.html část ve znění :  

 
Že by vypomohl Antonín Michal, syn Martina Michala, který je nepochopitelně spolu s dalšími vyšetřován na svobodě 
pro podezření z daňového úniku ve výši 1.2 miliardy korun a který nadále staví luxusní mnohamilionovou vilu jak 
nám ukázala TV NOVA, čili nedostatkem peněz zřejmě netrpí? Nebo že by vypomohla babička Antonína Michala, 
která má údajně skupovat pozemky a nemovitosti v Roztokách, tedy by byla případně také velmi solventní? Jsme 
opravdu zemí zázraků, kde často dosud neznámí podnikatelé zázračně bohatnou, dokonce včetně starých 
babiček…?! 
 

 u textu ze dne 01.09.2013 pod názvem „Není už chování Martina Michala důvodem k jeho 

hospitalizaci v patřičné zařízení…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3407-neni-

uz-chovani-martina-michala-duvodem-k-jeho-hospitalizaci-v-patricnem-zarizeni.html část textu ve 

znění :  
 

Připomínám, že jeho povedený syn Antonín Michal, je spolu se svými kumpány vyšetřován na svobodě 

z podezření z krádeže 1.2 miliardy korun, získaných z podvodných obchodů s pohonnými hmotami. 

 
A odkaz ve znění :  
Helena a její chlapci 

 

 u textu ze dne 19.09.2013 pod názvem „Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & 

SON“ o konce kariéry Heleny Vondráčkové…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/3455-postara-se-resp-postarala-uz-se-firma-martin-michal-son-o-konec-kariery-heleny-

vondrackove.html název textu :  
Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny 
Vondráčkové…?!  

 

Fotografii  

 
 

a části textu ve znění :  

 
Kauza nevlastního syna Vondráčkové 
 

Není veřejným tajemstvím, že Antonín Michal je synem Martina Michala o kterém a jeho kumpánech loni 
v prosinci TV NOVA odvysílala reportáž ve věci krádeže 1.25 miliardy korun díky nezákonným obchodům 
s pohonnými hmotami. Že by o tom vůbec nic Martin Michal nevěděl, je asi tak pravděpodobné, jako kdyby 

soudruh komunista Miroslav Grebeníček přestoupil na křesťanskou víru. Dost možná v této miliardové krádeži 
„jedou“ další vysoce postavení, kteří jsou v ohrožení a zajišťují tak patřičnou „péči“ Antonínu Michalovi, jeho otci  
 

 u textu ze dne 27.12.2013 pod názvem „Zločiny České televize II“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/3726-zlociny-ceske-televize-ii.html část ve znění :  

 
Je tomu už rok, co TV NOVA oznámila, že syn Martina Michala, Antonín Michal byl se svými společníky zatčen 

pro podvody ve výši 1.2 miliardy korun. Krátce na to byli všichni propuštěni na svobodu a o případu se mlčí. 
Zřejmě v tom zase „jede“ příliš mnoho odpovědných, jinak si to nelze vysvětlit. 

 

 u textu ze dne 08.02.2014 pod názvem „Kdy bude obžalován nevlastní syn Heleny Vondráčkové 

Antonín Michal a bývalý náměstek ministra obrany Michael Hrbata…?!“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3008-ks-praha-1542013-zaloba-agentury-mm-na-jana-sinagla-se-zamita-.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3008-ks-praha-1542013-zaloba-agentury-mm-na-jana-sinagla-se-zamita-.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3407-neni-uz-chovani-martina-michala-duvodem-k-jeho-hospitalizaci-v-patricnem-zarizeni.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3407-neni-uz-chovani-martina-michala-duvodem-k-jeho-hospitalizaci-v-patricnem-zarizeni.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/2620-helena-a-jeji-chlapci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3455-postara-se-resp-postarala-uz-se-firma-martin-michal-son-o-konec-kariery-heleny-vondrackove.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3455-postara-se-resp-postarala-uz-se-firma-martin-michal-son-o-konec-kariery-heleny-vondrackove.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3455-postara-se-resp-postarala-uz-se-firma-martin-michal-son-o-konec-kariery-heleny-vondrackove.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/3726-zlociny-ceske-televize-ii.html


https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3853-kdy-bude-obzalovan-nevlastni-syn-heleny-

vondrackove-antonin-michal-a-byvaly-namestek-ministra-obrany-michael-hrbata.html část nadpisu ve 

znění  
nevlastní syn Heleny Vondráčkové  

 

a části textu ve znění :  

 
syna Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové 
 

Na druhé straně si manželský pár pořizuje karavan za 2.000.000,.Kč, doufejme za našetřené peníze a za poctivou 
práci? S koncerty kdysi slavná zpěvačka v podstatě skončila, především díky svému všehoschopnému manželovi. 
 

Může-li si takto bezstarostně žít exekuovaný Martin Michal, kdy navíc jeho syn je podezřele dlouho „vyšetřován“, 
nabízí se otázka proč tomu tak je? Jedno možné vysvětlení je, že Martin Michal toho ví dost a hlavně na ty 
„správné“, kteří už zařídí, aby sami nebyli v ohroženi. 

 

 u textu ze dne 25.03.2014 pod názvem „Pomník okupantům z roku 1968 na Olšanech opět doznal 

změn“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3966-pomnik-okupantum-z-roku-1968-

na-olsanech-opet-doznal-zmen.html části textu ve znění : 

 
Syn manžela Heleny Vondráčkové  
 
syn Martina Michala Stejně jako se vyhýbá vězení jeho povedenému tatínkovi, vyhýbá se kupodivu i jeho zřejmě 
stejně povedenému synkovi. Možné vysvětlení je, že otec ví dost na to, aby ochránil nejen sebe, ale i synka.  

 

 u textu ze dne 19.04.2014 pod názvem „Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany“ 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4030-kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-

kajmany.html název 

 

Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany 
 

fotografii 

 
 
a části textu ve znění :  
 

nevlastní syn popové stálice Heleny Vondráčkové (66)  
 
Zpěvaččin nevlastní potomek  
 

vyvdaný potomek Vondráčkové, nejmladší syn jejího chotě Martina Michala (55).  
 

a odkaz :  
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-
kajmany_304169.html#.U1ItY6KNNPp  
 

a část textu odkazu :  
nevlastní syn Heleny Vondráčkové 

 
a odkaz :  
Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny Vondráčkové…?!  

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3853-kdy-bude-obzalovan-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-antonin-michal-a-byvaly-namestek-ministra-obrany-michael-hrbata.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3853-kdy-bude-obzalovan-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-antonin-michal-a-byvaly-namestek-ministra-obrany-michael-hrbata.html
http://tv.blesk.cz/video/1908607/helena-vondrackova-predvedla-svuj-luxusni-autobus.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3966-pomnik-okupantum-z-roku-1968-na-olsanech-opet-doznal-zmen.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3966-pomnik-okupantum-z-roku-1968-na-olsanech-opet-doznal-zmen.html
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/po-synovi-manzela-heleny-vondrackove-antoninovi-jde-policie-tohle-luxusni-sidlo-ale-roste-dal.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4030-kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4030-kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany_304169.html#.U1ItY6KNNPp
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany_304169.html#.U1ItY6KNNPp
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3455-postara-se-resp-postarala-uz-se-firma-martin-michal-son-o-konec-kariery-heleny-vondrackove.html


 

 u textu ze dne 30.04.2014 pod názvem „Janoušek, Čtvrtníček, Potměšil, Semelová, Tomková, Antonín 

Michal, Věra Jourová a arch Marek Říčař“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/4061-janousek-ctvrtnicek-potmesil-semelova-antonin-michal-vera-jourova-a-arch-marek-

ricar.html tyto části textu 

 
Nevlastní syn Vondráčkové obviněn z dalšího trestného činu 
 

Nevlastní syn Vondráčkové obviněn z dalšího trestného činu 
 
Nevlastní potomek popové stálice Heleny Vondráčkové (66), syn jejího druhého manžela Martina Michala (55 

 

 u textu ze dne 25.08.2014 pod názvem „Návštěva ČR : šéf delegace čínských podnikatelů Zhang Gaoli 

je důvodně podezřelý z účasti na genocidě“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/4366-navsteva-cr-sef-delegace-cinskych-podnikatelu-zhang-gaoli-je-duvodne-podezrely-z-

ucasti-na-genocide.html tyto části textu :  

 
Jaroslav Tvrdík je dobrým kamarádem Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové. Oba se mají 
dobře znát už z basy.  
 
nevlastního syna Heleny Vondráčkové, Antonína Michala  
 
Divil bych se, že by o tom jeho otec nic nevěděl, ani tomu, kdyby o kauze nic nevěděl Jaroslav Tvrdík.  

 

 u textu ze dne 20.01.2015 pod názvem „Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové 

v trestné činnosti?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-

nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html nadpis ve znění   
 
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 
 

fotografii 

  

 

 

části textu ve znění :  

 
13.1.2015 důvěryhodný zdroj: 
„Zprávy z Roztok: Rodina Martina Michala (manžel Heleny Vondráčkové) si v Roztokách užívá a nadouvá se… syn 
Toník přijíždí pokaždé v jiném noblesním bouráku, paninka v kožichách, babička skoupila nějaké ty byty a domy a 
maminka Toníka, tedy předposlední manželka MM taky už vlastní asi deset bytů z nějakého komplexu a lidi 
z Roztok se nestačí divit, že auto zaparkované na chodníku žádný policista nepokutuje tak jako v případě ostatních 
občanů městečka. Jsou to divné věci. A v médiích taky ticho…“ 

 
syna Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové 
 

Na druhé straně si manželský pár Heleny Vondráčkové a Martina Michala pořizuje karavan za 2.000.000,-Kč 
v době, kdy paní Vondráčková svými občasnými koncerty už asi tolik nevydělává, pokud vůbec (kvůli půjčce 

1.500.000,-Kč od Komerz Bank dala do zástavy vlastní vilku na 10 let!) a kdy její muž je pro podvody v řádech 
desítek milionů v mnohonásobné exekuci?!  
 
Nevlastní syn Vondráčkové: Stát okradl o miliardu, klidně si ale staví sídlo za miliony! 

 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4061-janousek-ctvrtnicek-potmesil-semelova-antonin-michal-vera-jourova-a-arch-marek-ricar.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4061-janousek-ctvrtnicek-potmesil-semelova-antonin-michal-vera-jourova-a-arch-marek-ricar.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4061-janousek-ctvrtnicek-potmesil-semelova-antonin-michal-vera-jourova-a-arch-marek-ricar.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-cinu_305432.html#.U19E8KJtfaQ
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4366-navsteva-cr-sef-delegace-cinskych-podnikatelu-zhang-gaoli-je-duvodne-podezrely-z-ucasti-na-genocide.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4366-navsteva-cr-sef-delegace-cinskych-podnikatelu-zhang-gaoli-je-duvodne-podezrely-z-ucasti-na-genocide.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4366-navsteva-cr-sef-delegace-cinskych-podnikatelu-zhang-gaoli-je-duvodne-podezrely-z-ucasti-na-genocide.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html
http://tv.blesk.cz/video/1908607/helena-vondrackova-predvedla-svuj-luxusni-autobus.html
http://pravednes.cz/click?id=11945052&r=http%3A%2F%2Fkrimi.eurozpravy.cz%2F66879-nevlastni-syn-vondrackove-stat-okradl-o-miliardu-klidne-si-ale-stavi-sidlo-za-miliony%2F


Syn manžela Heleny Vondráčkové  

 
Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany 
 
nevlastní syn popové stálice Heleny Vondráčkové (66)  
 
Nevlastní syn Vondráčkové obviněn z dalšího trestného činu 
 
Nevlastní potomek popové stálice Heleny Vondráčkové, syn jejího druhého manžela Martina Michala,  
 
Osud jeho syna připomíná přísloví „Jablko nepadá daleko od stromu.“ 
 

O jakou rodinu se jedná svědčí i to, že z původních, tuším 7.000.000,-Kč vzrostlo zadlužení Martina Michala (otce 

Antonína Michala) už na 19.000.000,-Kč! PČR by se měla zajímat, pokud se mnou zprostředkované informace 
ukáží jako pravdivé, jaké jsou majetkové poměry babičky Antonína Michala a bývalé manželky Martina Michala a 
odkud pochází finanční zdroje, za které měly nakupovat pozemky a nemovitost v řádech milionů korun.  

 
nevlastní syn Heleny Vondráčkové 
 
Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny Vondráčkové…?!  
 
Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany  
 

A komentář ve znění :  

 
#1 Holcman 2015-04-12 16:05  
1. Jak je možné, že nad těmi zločinci Michalovými nespadla ještě klec? 
2. Čím to je, že média o případech Michala jr. i seniora většinou zarytě mlčí? Není to taky tím, že starý Michal má 
konexe na bývalou StB, na její agenty a exponenty? 

 

 u textu ze dne 03.02.2015 pod názvem „Soud o zničení vzorku DNA protiprávně získaného není 

veřejnou věcí?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4847-soud-o-zniceni-vzorku-

dna-protipravne-ziskaneho-neni-verejnou-veci.html část textu ve znění : 

 
či jeho syna Antonína, stále vyšetřovaného na svobodě s jeho společníky pro daňový podvod 1.2 miliardy korun! 
 

 u textu ze dne 12.02.2015 pod názvem „Martin Michal & spol. se opět soudí a žádá 3.650.000,- Kč 

jako odškodnění za poškození dobrého jména“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/4876-martin-michal-spol-se-opet-soudi-a-zada-3-650-000-kc-jako-odskodneni-za-

poskozeni-dobreho-jmena.html - bulletin 7/2015 fotografii :  

 

 
 
a části textu ve znění :  

 
Na tom je postavená celá podvodná, zločinná kariéra pana MM, ve které „úspěšně“ pokračuje jeho syn Antonín 

Michal (už od prosince 2012 vyšetřován, spolu s komplici na svobodě, za daňové podvody s pohonnými hmotami 

ve výši 1,2 miliardy korun. Nyní už se hovoří dokonce až o 7 miliardách?!) 
 

a odkaz ve znění :  
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?!  
 

http://pravednes.cz/click?id=19881615&r=http%3A%2F%2Fwww.tyden.cz%2Frubriky%2Fdomaci%2Fkauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany_304169.html
http://pravednes.cz/click?id=20159689&r=http%3A%2F%2Fwww.tyden.cz%2Frubriky%2Fdomaci%2Fkrimi%2Fnevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-cinu_305432.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3455-postara-se-resp-postarala-uz-se-firma-martin-michal-son-o-konec-kariery-heleny-vondrackove.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4030-kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html#comment-11808
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4847-soud-o-zniceni-vzorku-dna-protipravne-ziskaneho-neni-verejnou-veci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4847-soud-o-zniceni-vzorku-dna-protipravne-ziskaneho-neni-verejnou-veci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4876-martin-michal-spol-se-opet-soudi-a-zada-3-650-000-kc-jako-odskodneni-za-poskozeni-dobreho-jmena.html%20-%20bulletin%207/2015
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4876-martin-michal-spol-se-opet-soudi-a-zada-3-650-000-kc-jako-odskodneni-za-poskozeni-dobreho-jmena.html%20-%20bulletin%207/2015
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4876-martin-michal-spol-se-opet-soudi-a-zada-3-650-000-kc-jako-odskodneni-za-poskozeni-dobreho-jmena.html%20-%20bulletin%207/2015
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html


 u textu ze dne 18.02.2015 pod názvem „Projednávání žaloby Agentury MM s.r.o. na Jana Šinágla 

odročeno…?! na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4892-projednavani-zaloby-

agentury-mm-s-r-o-na-jana-sinagla-odroceno.html fotografii :  

 

 
 
a části textu ve znění :  

 
Na možné pokračování v trestné činnosti syna Martina Michala Antonína Michala (viz odkaz níže) jsem upozornil 

dne 6.2.2015 vrchní státní zástupkyni JUDr. Lenku Bradáčovou – takto mi bylo odpovězeno dne 15.2.2015. 
 

a odkaz ve znění :  
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?!  

 

 u textu ze dne 30.04.2015 pod názvem „VS Praha : Romana Vostrejšová vrací žalobu Agentury MM na 

Jana Šinágla soudci KS Praha Vojtěchu Ceplovi“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/5138-vs-praha-romana-vostrejsova-vraci-zalobu-agentury-mm-na-jana-sinagla-soudci-ks-

praha-vojtechu-ceplovi.html část textu ve znění :  

 
Na okraj připomínám, že kauza Antonína Michala, syna Martina Michala ve věci miliardového daňového podvodu 
v obchodu s pohonnými hmotami se ještě nedostala před soud, kdy se táhne už od prosince 2013, či dokonce 
2012?! Vyšetřování probíhá na svobodě a povedený Michalův synek si užívá blahobytu jak se patří – drahá auta, 
výstavba luxusního rodinného domu atd. Přitom jeho otec je zadlužen, v mnohonásobné exekuci, ale viditelně si 

užívá života se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou, která už musela nechat zastavit rodinný dům v Řitce. Není to 
pro ni snadné, zavinila si to sama. Doufejme, že to přežije ve zdraví a že se její muž jednou dožije a dočká 
zaslouženého potrestání za své zločiny a podvody, kdy za sebou nechal mnoho obětí, jak mužů, tak žen. 

 

 u textu ze dne 19.05.2015 pod názvem „Je česká justice a policie ještě sama schopna resuscitace, nebo 

jí hrozí už jen postupný kolaps?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5187-je-ceska-

justice-a-policie-jeste-sama-schopna-resuscitace-nebo-ji-hrozi-uz-jen-postupny-kolaps.html části textu 

ve znění :  

 
syn Martina Michala 
 
Další soud MM se měl konat s jedním vydavatelem kvůli článku o zatčení jeho syna Antonína Michala. Tam měl 
uspět a měl obdržet nějaké odškodnění a omluvu. Možná další „Vostrejšová“, která uznala něco, co neměla…?  
 
Tolik k Martinu Michalovi a jeho synovi, který zřejmě potvrzuje přísloví: „Jablko nepadá daleko od stromu“. 

 

 u textu ze dne 22.05.2015 pod názvem „KVH 21.05.2015: Máme se bát státního zastupitelství?“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/5204-kvh-21-5-2015-mame-se-bat-statniho-

zastupitelstvi.html - bulletin 21/2015 část textu ve znění :  

 
(syn Martina Michala, manžela zpěvačky H.Vondráčkové) 

 

 u textu ze dne 26.05.2015 pod názvem „Další exekuce majetku Heleny Vondráčkové“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5317-dalsi-exekuce-majetku-heleny-vondrackove.html část 

textu ve znění :  

 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4892-projednavani-zaloby-agentury-mm-s-r-o-na-jana-sinagla-odroceno.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4892-projednavani-zaloby-agentury-mm-s-r-o-na-jana-sinagla-odroceno.html
http://youtu.be/YrQbaN-fljE
https://www.sinagl.cz/images/VSZ_AM_Bradacova_060215.doc
https://www.sinagl.cz/images/VSZ_AM_Bradacova_060215.doc
https://www.sinagl.cz/images/VSZ_Praha_AM_odpoved_Zvelebilova_150215.PDF
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html
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V jeho stopách kráčí i jeho syn Antonín Michal, který si za více než miliardové podvody s pohonnými hmotami 
užívá s kumpány a PČR, stejně jako v případě jeho otce, už roky nekoná?! Mé četné urgence ať už k rukám 
policejního presidenta, vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, Robertu Šlachtovi z ÚOOZ a dalším, zůstávají 
dosud bez účinku? Chci věřit, že se stále vyšetřuje, nicméně doba vyšetřování a rychlé propuštění obviněných na 
svobodu naznačuje, že moc peněz opět vítězí. Antonín Michal si staví mnohamilionovou vilu, jezdí v drahých 
autech, porušuje zákony v místě bydliště, policisté se mu vyhýbají. 
 

 u textu ze dne 31.08.2015 pod názvem „Martin Michal opět oznamuje Jana Šinágla na policii“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5530-martin-michal-opet-oznamuje-jana-sinagla-na-

policii.html část textu ve znění :  

 
Jeho syn Antonín Michal, „nepadl daleko od stromu“, ale kupodivu ho také PČR dosud „hájí“, resp. nevyšetřuje ve 
věci miliardového podvodu už roky a nechává ho užívat si zřejmě nakradené miliony na svobodě spolu s  jeho 
kumpány! Mé opakované dotazy a stížnosti na PČR a SZ na věci nic nemění. Odpovědí je jen: „Vyšetřujeme, 
víme, dozorujeme…“. Můžeme jen spekulovat, zda toho Martin Michal ví tolik na druhé, že si může on a jeho syn 
tolik dovolovat? Za to mne by státní zástupce stíhal hned za kdejaký nesmysl… 
 

 u textu ze dne 13.11.2015 pod názvem „Rathova pravá ruka, bývalý boxer Bušina, neodsouzen?“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5780-rathova-prava-ruka-byvaly-boxer-busina-

neodsouzen.html části textu ve znění :   

 
(syn Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové 
 

a odkaz ve znění :  
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 

 

 u textu ze dne 25.11.2015 pod názvem „Ladislavu Vízkovi hrozí soud, doplňuji o možné zajímavé 

souvislosti, informace a fakta!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/5819-ladislavu-

vizkovi-hrozi-soud-doplnuji-o-mozne-zajimave-souvislosti-informace-a-fakta.html části ve znění :  

 
Jeho syn, Antonín Michal, se zřejmě ve velkopodvodech asi od tatínka lecčemus přiučil, např. jak se to dělá s DPH 
a vratkami z falešných faktur a obchodů… 
 

Dne 13.11.2015 v Událostech ČT v 19:00 hod., odvysílala ČT reportáž Odhalení rekordních daňových úniků. 
Cituji: „Daňová Kobra opět zasahovala. Při akci nazvané Topas odhalil speciální tým celníků a policistů gang, který 
mohl stát připravit skoro o jednu a půl miliardy korun. Z krácení daní při obchodech s benzinem a naftou bylo 
minulý týden obviněno 18 lidí. Nejmladšímu bylo 26 let, zabaveno bylo 30 milionů v hotovosti, celková škoda 1.4 
miliardy korun. Vyšetřování začalo v roce 2010.“ Podivné je, že nezaznělo žádné jméno? Takže buď máme dvě 
stejné kauzy o jedné z nichž se mlčí anebo stále stejnou, která je najednou utajována. Domnívám se, že jde o 

stále stejnou, kdy tuším v prosinci 2012 či 203 TV NOVA ukázala záběry ze zatčení organizované skupiny pod 
vedením Antonína Michala. Od té doby byla vyšetřována na svobodě.  
Letos na jaře časopis Týden napsal, že vyšetřování této kauzy se pozastavilo z důvodů čekání na výpis ze 

zahraničních kont? Podal jsem TO, komunikoval jsem s VSZ PrahaJUDr. Lenkou Bradáčavou, s Policejním 

presidiem, kterým jsem předával závažné informace, které mi posílali neznámí lidé o tom, co se děje v Roztokách 

u Prahy. Kontaktoval jsem i ÚOOZ Martina Šlechtu. Ten mne okázal na místně příslušnou policii, přitom se to 
dělo takřka před okny jeho úřadu?! Samozřejmě jsem žádné konkrétní informace nemohl obdržet, pouze „že se 

vyšetřuje“. Dokonce jsem obdržel anonymní informaci, že má jít o cca 10 miliard, kdy šéfem zločineckého gangu 
má být tchán Antonína Michala. Všechny informace jsem předal PČR - vše je k dohledání na www.sinagl.cz   

 

 u textu ze dne 29.01.2016  pod názvem „Pohonné hmoty : Íránec podezřelý z daňových úniků 2 ½ 

miliardy za 150 milionů na svobodě – Antonín Michal a spol. za 1,2 miliardy na svobodě už 3 roky – 

bez kauce?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6003-pohonne-hmoty-iranec-

podezrely-z-danovych-uniku-2-miliardy-za-150-milionu-na-svobode-antonin-michal-a-spol-za-1-2-

miliardy-na-svobode-uz-3-roky-bez-kauce.html fotografii 
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a část textu ve znění :  

 
(syn Martina Michala, manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové)  
 

a odkaz ve znění :  
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 
 

 u textu ze dne 12.02.2016 pod názvem „Bude Martin Michal obžalován, nebo brzy skončí na 

psychiatrii?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6061-bude-martin-michal-

obzalovan-nebo-brzy-skonci-na-psychiatrii.html fotografii 

 

 
 
a části textu ve znění :  

 
Jeho syn Antonín Michal je se svými kumpány „vyšetřován“ už 4 roky za daňový únik za více než jednu miliardu 

korun. A je zde tedy otázka, jak je možné, že jsou vyšetřováni na svobodě bez kauce po krátkém zatčení. Pro 

srovnání - jistý Zadeh, je za stejný trestný čin vyšetřován na svobodě za kauci 150 milionů korun! Je Martin 

Michal pardonován orgány činnými v trestním řízení jako dosud jeho stejně povedený synek Antonín Michal? 

Proč Martin Michal napadá PČR?! Normální mysli to nedává smysl. Zdá se, že otcovská „výchova“ se zřejmě 
neminula účinkem…?  
To, že PČR stále nekoná je podivné? Neschopnost či obavy z toho, co vše může Martin Michal vědět na mocné, 
vlivné, vysoko postavené?! To by vysvětlovalo, proč si může, na rozdíl od jiných za daleko méně děsivější 
minulost, tolik neustále a beztrestně dovolovat. To, že se o této kauze ani slůvkem nezmíní bulvár (zatím nejvyšší 
požadovaná částka) není také jistě bez zajímavosti. To spíše souvisí více s mým jménem a mým zamlčovaným 
zpravodajstvím ve veřejnoprávních médiích a které je jimi čteno a sledováno. 

a odkaz ve znění :  
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 

 

 u textu ze dne 10.03.2016 pod názvem „AMM : Lži, sex a prachy“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6145-amm-lzi-sex-a-prachy.html části textu ve znění :  

 
Jeho syn, Antonín Michal, pokračuje v otcových stopách. Je už 4 roky „vyšetřován“ v jednom z největších 
daňových podvodů. Kupodivu byl se svými kumpány propuštěn na svobodu po pár dnech – bez kauce, zatímco 

jistý pan Zadeh ve stejné věci, musel nedávno zaplatit kauci 150 milionů?! 

 

a odkaz ve znění :  
Pohonné hmoty: Íránec podezřelý z daňových úniků 2 ½ miliardy, za 150 milionů na svobodě – Antonín Michal a 
spol. za 1.2 miliardy na svobodě už 3 roky - bez kauce?!  
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 u textu ze dne 13.03.2016 pod názvem „Žaloba Heleny Vondráčkové a Agentury MM na Jana Šinágla 

u KS Praha podruhé jasně zamítnuta“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6153-

zaloba-heleny-vondrackove-a-agentury-mm-na-jana-sinagla-u-ks-praha-podruhe-jasne-zamitnuta.html 

části textu ve znění :  
 

ptá se na kauzu daňové zpronevěry syna Antonína Michala, který ještě s dalšími způsobil státu údajně škodu ve 
výši min. 1.2 miliardy korun a stále není ani ve vazbě a pohybuje se na svobodě se svými kumpány bez kauce 
(!!!) – hovoří se dokonce už o škodě 9 miliard korun?! 
 

a odkaz ve znění :  
Pohonné hmoty: Íránec podezřelý z daňových úniků 2 ½ miliardy, za 150 milionů na svobodě – Antonín Michal a 
spol. za 1.2 miliardy na svobodě už 3 roky - bez kauce?!  

 

 u textu ze dne 15.03.2016 pod názvem „KS Brno řeší údajně největší daňový podvod s pohonnými 

hmotami Peršana Zadaha?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6160-ks-brno-resi-

udajne-nejvetsi-danovy-podvod-s-pohonnymi-hmotami-persana-zadaha.html část textu ve znění :  

 
Kriminální minulost Martina Michala, otce Antonína Michala, je varující. 

 

 u textu ze dne 19.03.2016 pod názvem „Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny 

Vondráčkové, bude konečně se svými kumpány souzen!“  na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/6175-antonin-michal-syn-martina-michala-manzela-heleny-vondrackove-bude-konecne-

se-svymi-kumpany-souzen.html název textu 

 
Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými kumpány 
souzen! 

 

dále fotografii  

 

 
 
A části textu ve znění :  
„Zdravím. Rád bych zůstal v anonymitě, neb nevěřím, že česká policie by mně dokázala ochránit. Jako 
perličku Vám mohu sdělit, že hlava celé organizace, jinak tchán syna pana M., po svém jednodenním 
zadržení prohlásil, v blízké společnosti, a bavil se tím, že "ti blbí policajti vyčíslili škodu na miliardu a ono 
je to miliard sedm.“. Anonym, 27.1.2015 
 

Zpráva ČTK ze dne 18.3.2016 neuvádí žádná jména podezřelých. Antonín Michal měl být šéfem podvodníků. To 
jsem mj. sdělil ve svém trestním oznámení PČR pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti ze dne 

19.1.2015. Zabavený majetek dává mým informantům za pravdu. Ve věci jsem psal VSZ JUDr. Lence Bradáčové 
13.2.2016, následně ZOI 14.3.2016, kdy jsem odpověď obdržel už za dva dny 16.3.2016. Že by o trestné činnosti 

svého syna jeho otec Martin Michal nic nevěděl a nedával mu žádné rady, je asi tak pravděpodobné, jako kdyby 

si odsouzený soudce Ivan Novák nevzal žádný úplatek od senátora Alexandra Nováka. 

 

a odkaz ve znění :  
Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?! 
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 u textu ve znění 07.04.2016 pod názvem „Efedrin aneb Helena Vondráčková vysvětluje“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/6227-efedrin-aneb-helena-vondrackova-vysvetluje.html celý 

text, včetně názvu, fotografie a připojených odkazů :  

Efedrin, aneb Helena Vondráčková vysvětluje?  
Napsal Jan Šinagl  
Kategorie: Z naší korespondence  
Zveřejněno: 7. duben 2016  

 
 
Čas od času dostáván anonymní, neověřené informace, tedy i z Roztok. Zatím se vždy potvrdily. Vzhledem 
k aktuálnímu dění zveřejňuji ty nejnovější. Policie jistě informace ověří v roztocké penicilince. Zpěvačka 

H.Vondráčková údajně věří historce (autorem je nepochybně její povedený manžílek), že skupují v Roztokách 
nemovitosti, protože maminka Toníka (syn Martina Michala) jsou milionářky a tak mohou v Roztokách skupovat 
nemovitosti, protože zdědily licenci na efedrin, a to jim prý vydělalo ne miliony, ale miliardy… 
… To je šlendrián. Manžel babičky (Bendová) Tondy - dělal technického náměstka v Penicilince v Roztokách, 
kde se efedrin vyráběl, zemřel sice velice brzy, ale před revolucí  se mu podařilo zajistit některé dokumenty:-) 
Vím, že polovina nemovitostí (byty, baráky) na Masarykově ul. v Roztokách a Solnikách vlastní rodina Bendova 
a spol. (Tonda, jeho matka Helena, její sestra). Podle mne stát nic nedělá proti velkým rozkradačům  (viz jak 
Tonik k několika milionovému majetku přišel) a raději se vozí po čudlech - drobných podnikatelích. Docela jsem 
se rozčílila, protože jsem tak trochu nucena komunikovat s matkou Toníka. Dva domy jsou spojeny společnou 
kotelnou a přípravou teplé vody... a v tom jejich činžáku skoupila právě tato dáma z 8 bytů tři (s velkou 
plochou) tím pádem má většinové rozhodovací právo v jejich SVJ. Velice těžko se s nimi jedná, nechala se 
zvolit do SVJ, protože ostatní jejich spolubydlící již rezignovali a ničeho se nezúčastňují. … 
To by nasvědčovalo tomu, že rodinný klan Michalů mohl skupovat Roztoky nejen z miliardového daňového 
úniku, kvůli kterému jsou stíhání PČR, ale i za legální prodej licence na efedrin (pomalu by si mohl koupit celé 
Roztoky i s kolem tekoucí řekou). Vskutku podivná kombinace. Otázkou je potom proč se podvádělo s  daněmi, 
když měli dostatečný příjem z prodeje licence? Ještě si s touto povedenou rodinkou užijeme. Zvláštní, že 

takové „sousto“ nechává bulvár klidným. Agentura MM mne zažalovala na 3.650.000,-Kč – prohrála. Den po 

soudu následovala další žaloba, tentokrát už jen na 2.000.000,-Kč. S vysokou nadějí očekávám po tomto 

článku třetí žalobu. Při tomto „trendu“ max. na 1.000.000,-Kč. Jenom nevím, jak to bude advokátka Mgr. Jana 

Gavlasová vše stíhat, když k tomu přičteme její právní zastupování Berbra & spol. z vedení českého fotbalu 

proti Ladislavu Vízkovi a přitom se ještě starat o nemanželské dítě, které má údajně s manželem zpěvačky 
Heleny Vondráčkové…?  
 
Jan Šinágl, 7.4.2016 
* * * 
Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými kumpány souzen!  

 

 u textu ze dne 08.05.2016 pod názvem „Komunističtí soudci nejsou podjatí“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/6306-komunisticti-soudci-nejsou-podjati.html část textu ve 

znění :  

 
dost možná i obhajoba Antonína Michala a spol., syna Martina Michala, obžalovaného z největšího daňového 
podvodu s pohonnými hmotami v České republice.   
 

 u textu ze dne 22.11.2016 pod názvem „Na syna Martina Michala, Antonína Michala, nevlastního syna 

Heleny Vondráčkové, po letech konečně podaná obžaloba ve věci miliardového daňového podvodu“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/6802-na-syna-martina-michala-antonina-michala-

nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-po-letech-konecne-podana-zaloba-ve-veci-miliardoveho-

danoveho-podvodu.html část nadpisu ve znění :  

 
Na syna Martina Michala nevlastního syna Heleny Vondráčkové 
 

dále fotografii :  
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a část textu ve znění :  

 
Ve věci jsem podal trestní oznámení 
 

odkaz ve znění :  
Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými kumpány souzen!  
 
a část komentáře ve znění :  
 
obzvlášť když jde o švindlem zbohatlého zmetka jako je pan Michal, navíc pak ještě s vyčůraným tatínkem ?  

 

 u textu 09.01.2017 pod názvem „Ve věci největšího daňového podvodu nevlastního syna Heleny 

Vondráčkové, Antonína Michala a spol. proběhlo dnes první jednání – neveřejné“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6945-ve-veci-nejvetsiho-danoveho-podvodu-nevlastniho-

syna-heleny-vondrackove-antonina-michala-a-spol-probehlo-dnes-prvni-jednani-neverejne.html část 

nadpisu ve znění :  

 
nevlastního syna Heleny Vondráčkové  
 

a totéž v adrese umístění 

 

dále fotografii :  

 
 
a část textu ve znění :  

 
je synem Martina Michala, manžela zpěvačky Vondráčkové. Ten si žije v blahobytu, ačkoliv má milionové dluhy a 
je exekučně (ne) stíhán… 
 
Na syna Martina Michala  nevlastního syna Heleny Vondráčkové  

 

 u textu ze dne 28.01.2017 pod názvem „Dopis předsedovi Rady ČT ing. Janu Bednářovi“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7000-dopis-predsedovi-rady-ct-ing-janu-bednarovi.html část 

textu ve znění :  

 
, syna Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové.  
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 u textu ze dne 30.01.2017 pod názvem „Neskutečné, co si Martin Michal, dlouhodobě stíhaný člověk, 

dovoluje psát na svém FB profilu“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7009-

neskutecne-co-si-martin-michal-dlouhodobe-stihany-clovek-dovoluje-psat-na-svem-fb-profilu.html části 

textu ve znění :  

 
Justice musí nyní vyřešit velký oříšek. Velkopodvod, pod kterým je podepsaný jeden ze synů tohoto podvodného 
„podnikatele“ pana MM. Jablko se jménem Toník, tedy „nepadlo daleko od stromu“. Jen jsou ty částky 
neoprávněného zisku z daňových DPH podvodů ještě o něco vyšší. Tatínek „pracoval“ se stamiliony, synátor už 
s miliardami… 

 

odkaz ve znění :  
Ve věci největšího daňového podvodu nevlastního syna Heleny Vondráčkové Antonína Michala a spol. proběhlo 
dnes první jednání - neveřejné 
 

 u textu ze dne 12.03.2017 pod názvem „Je nevlastní syn Heleny Vondráčkové velkopodvodník – otec 

Martin Michal“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7118-je-nevlastni-syn-heleny-

vondrackove-velkopodvodnik-otec-martin-michal.html název textu :  

 
Je nevlastní syn Heleny Vondráčkové velkopodvodník - otec Martin Michal? 

 

a totéž z adresy umístění.  

 

Dále části textu ve znění :  

 
Sofistikovanost podvodu nápadně připomíná praktiky používané Martinem Michalem. Na videu iDNES syn svého 
otce nezapře. 

 
Tentokrát už „rodinná“ právnička AMM a Michalů Mgr. Jana Gavlasová Antonína Michala nezastupuje – to už je 
jiná „třída“. Mohu jen doufat, že po tomto článku nebude následovat další žaloba na moji osobu z „porušeni“ 
usnesení KS Praha ze dne 27.1.2017, doručené 9.3.2017. Vůbec nerespektuje moji úspěšnou stížnost k 

Ústavnímu soudu ČR ze dne 7.6.2016 a jeho usnesení ze dne 1.9.2016. Je vidět, že soudružky soudkyně mne 
v lásce stále moc nemají…  

 
Smutné, že mnoha médii presentované „morální ikony“ manželé Martin Michal a Helena Vondráčková, nepřišli 
podpořit svého obžalovaného syna Antonína, resp. nevlastního syna…    
 

Na všechno se přijde 

 
Zajímavý článek a diskuse na iDNES. Vztah s Martou Kubišovou je na bodu mrazu, je opět plný lživých výroků 

Heleny Vondráčkové na adresu její bývalé kolegyně. Zpěvačka převzala slovník svého manžela, jenž byl souzen 
za podvody v řádu stovek milionů korun. Právě díky prokázaným finančním podvodům po něm exekutor 

pravomocně požaduje již víc než 20 mil Kč. Pod článkem je velmi zajímavá diskuze, kde jeden z účastníků 

 dokazuje o jaký další nehorázný podvod se jedná okolo majitele Agentury MM. Ta byla údajně prodána 
zahraničnímu partnerovi. Tím je ovšem obyčejný advokát, sídlící hned v blízkosti domu, který mají,  nebo možná již 
nemají Vondráčková s manželem Michalem na Floridě. Tedy pouhá formalita, za kterou se pan MM schovává, aby 

se mohl soudit s českým státem, který jej prý neochránil proti „nejprolhanější ikoně“ jak Martu Kubišovou ve 
svých rozhovorech nenávistně častuje. Vondráčková se hájí, že ona nic, to je agentura MM, která žalovala Martu. 

Ale Helena Vondráčková byla přece stoprocentním vlastníkem této agentury! Ze všech rozhovorů, které 

 Vondráčková v této věci poskytla novinám vyplývá, že Helena Vondráčková cíleně a vědomě lže pod taktovkou 

svého podvodného JUDr. Manžela, dnes již s novým americkým titulem MGRM. Dnes prostě nic neututláte. 

Internet vás pomůže odhalit i na Floridě. Diskuse k článku na iDNES, je dalším odhalením podvodných praktik 

pana MM - http://www.vejska.cz/akademicke-tituly - tedy opět další podvod pana MM...? (vlevo METRO 10.3.2017) 
* * * 

A odkazy ve znění :  
Martin Michal zuří: Jeho syn skončil ve vazbě kvůli podvodu! 
Šokovaný Martin Michal o zatčení svého syna: Nevěděl jsem, že by v něčem jel! 

 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7009-neskutecne-co-si-martin-michal-dlouhodobe-stihany-clovek-dovoluje-psat-na-svem-fb-profilu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7009-neskutecne-co-si-martin-michal-dlouhodobe-stihany-clovek-dovoluje-psat-na-svem-fb-profilu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6945-ve-veci-nejvetsiho-danoveho-podvodu-nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-antonina-michala-a-spol-probehlo-dnes-prvni-jednani-neverejne.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6945-ve-veci-nejvetsiho-danoveho-podvodu-nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-antonina-michala-a-spol-probehlo-dnes-prvni-jednani-neverejne.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7118-je-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-velkopodvodnik-otec-martin-michal.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7118-je-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-velkopodvodnik-otec-martin-michal.html
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty16/KS_Praha_usneseni_AMM_270117_DS_090317.pdf
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty16/Ustavni_stiznost_7.6.2016.pdf
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty16/US_CR_nalez_AMM_JS_010916.pdf
http://revue.idnes.cz/helena-vondrackova-marta-kubisova-vztah-fdb-/lidicky.aspx?c=A170308_160535_lidicky_zar
http://www.vejska.cz/akademicke-tituly
http://www.showbiz.cz/martin-michal-zuri-jeho-syn-skoncil-ve-vazbe-kvuli-podvodu/
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/81307/sokovany-martin-michal-o-zatceni-sveho-syna-nevedel-jsem-ze-by-v-necem-jel.html


 u textu ze dne 20.03.2017 pod názvem „Martin Michal přišel o doménu Galerie prolhaných“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7140-martin-michal-prisel-o-domenu-galerie-

prolhanych.html část textu ve znění :  

 
Teď má nemalé rodinné starosti se svým synem Antonínem Michalem, který je spolu s dalšími obžalován ve věci 
obřího daňového podvodu s pohonnými hmotami…  

 

 u textu ze dne 03.04.2017 pod názvem „Otevřený dopis Martinu Michalovi“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-otevreny-dopis-martinu-michalovi.html části textu ve 

znění :  

 
kde je mezi obžalovanými i syn Martina Michala, Antonín Michal.  
Vzhledem k tomu, že kolem klanu Michalových se roky točí nemalé peníze, nelze vůbec vyloučit, že by neměly i 
patřičný dopad na činnost policie, justice a médií, která jsou mnohdy zájmově propojena, resp. spojena a kdy by se 
mohli dostat do ohrožení i mnozí policisté, soudci či státní zástupci. Dosavadní absolutní mlčení médií tuto 
možnost nevylučuje…  

 

 u textu ze dne 11.04.2017 pod názvem „Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7221-projednavani-nejvetsiho-danoveho-podvodu-na-cca-

3-hod-preruseno-kvuli-verejnosti-trvala-na-dodrzovani-platneho-zakona-media-ackoliv-pritomna-a-

informovana-stale-mlci.html části textu ve znění :  

 
VS Praha Martin Michal 
 
Poté jsem se přesunul na VS Praha, kde se řešilo odvolání Martina Michala ve věci jedné z jeho četných firem 

TEREX od 14:00 hod. Obhajovala Mgr. Zuzana Michalová, manželka Antonína Michala v substituci za Mgr. 

Janu Gavlasovou, která obhajovala u MS ve Spálené, ale ne Antonína Michala. V soudní síni jsem byl sám. 

Přítomen byl jen údajně redaktor HN, ale odešel předčasně? Na mé pokusy o kontakt reagovala Mgr. Michalová 

podrážděně, stejně jako u MS její manžel Antonín Michal a její otec Eduard Vít, který dokonce arogantně zapřel 

své jméno. Pokusy o rozhovor jsem ukončil, když Mgr. Michalová reagovala mj.: "Víte kulový 
ho...". Fotografování se bránila…  Snad alespoň ona vystudovala práva poctivě, na rozdíl od svého tchána, který 
stále odmítá předložit důkaz o stidiu práv a úspěšné závěrečné zkoužce… 

 
Přináším zvukový záznam z JEDNÁNÍ a USNESENÍ VS Praha. 

a fotografii  

 
 

Dále části textu ve znění :  
Co se týká S.R.O., pan Michal má být likvidátorem jedné ze svých bývalých odnoží Terrex. Tyto firmy byly 
postupně zavírány a naopak jiné otvírány.  
 Vypadá to, že účelové, aby se zastřely úvěrové podvody, ke kterým v nich docházelo i dle výsledků soudu. 
Konstatoval, že se skutky staly, ale pan Michal nebyl odsouzen – konal v dobrém úmyslu, taková prý byla doba, 
dle soudkyně…  
V současné době (pan MM měl už dávno tato s.r.o. zlikvidovat, neudělal to jako všichni ostatní řádní podnikatelé), 
je pro něho velmi složité udělat dvouletý proces likvidace jednoho z těchto S.R.O. Jedním z argumentů MM je, že 

na to nemá čas, protože má mnoho práce s Agenturou MM. Jenže jak může mít hodně práce s něčím, co mu 
nevydělává, navíc měla být AMM přece prodána do USA na Floridu? Proto ani nesplácí exekuční povinnost ve výši 

20.000.000,-Kč. Měl by zřejmě méně vysedávat u facebooku a přestal pomlouvat své údajné nepřátele. Také by 
měl méně chodit na společenské večírky, protože likvidace s.r.o. vyžaduje spoustu práce. Jeho bývalé účetní mu 
jistě rády pomohou s likvidací Terrexů… To asi ale nebude zdaleka konec, protože takových s.r.o. založil pan 
Michal nejméně patnáct…  
Každý řádný podnikatel má povinnost uchovávat doklady o svém účetnictví mnoho let. Jako řádný podnikatel a 
ctitel dobrých mravů a způsobů, by měl pan MM zajít tam, kde si své účetnictví úspěšného podnikatele uchovává a 

chopit se role likvidátora svých četných s.r.o. To by se ale musela jeho žena Helena Vondráčková smířit s tím, že 
její manažer se bude muset věnovat likvidaci svých neúspěšných firem měsíce z rovna v roce údajně mnoha 
vyprodaných koncertů?  
Je smutné, že zákon tyto v podstatě podvody umožňuje. Podnikateli, který jednou či dvakrát bankrotuje, nemá být 
dovoleno založit další firmu a zbavit se tak dluhů.  

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7140-martin-michal-prisel-o-domenu-galerie-prolhanych.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7140-martin-michal-prisel-o-domenu-galerie-prolhanych.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7118-je-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-velkopodvodnik-otec-martin-michal.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-otevreny-dopis-martinu-michalovi.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7221-projednavani-nejvetsiho-danoveho-podvodu-na-cca-3-hod-preruseno-kvuli-verejnosti-trvala-na-dodrzovani-platneho-zakona-media-ackoliv-pritomna-a-informovana-stale-mlci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7221-projednavani-nejvetsiho-danoveho-podvodu-na-cca-3-hod-preruseno-kvuli-verejnosti-trvala-na-dodrzovani-platneho-zakona-media-ackoliv-pritomna-a-informovana-stale-mlci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7221-projednavani-nejvetsiho-danoveho-podvodu-na-cca-3-hod-preruseno-kvuli-verejnosti-trvala-na-dodrzovani-platneho-zakona-media-ackoliv-pritomna-a-informovana-stale-mlci.html
https://www.sinagl.cz/images/files/VSP-MM-Terex-jednani-100417.WMA
https://www.sinagl.cz/images/files/VSP-MM-Terex-usneseni-100417.WMA


Přestože jsem všechna hlavní média a novináře informoval, stále vládne absolutní mediální mlčení? Jak o mém 

Otevřeném dopise Martinu Michalovi, tak o zákazu zvukového záznamu, včetně dnešního propuštění na 

svobodu ing. arch. Marka Říčaře. Jako za totality, kdy určité zprávy nesměly být dány veřejnosti na vědomí… 

a odkazy ve znění :  
Otevřený dopis Martinu Michalovi 
Vyjádření společnosti Bauer Media, v.o.s. k útokům pana Martina Michala 
Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění? 
Otevřený dopis Martinu Michalovi 

 

 u textu ze dne 16.04.2017 pod názvem „Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem pokračuje 

a bude zřejmě pokračovat – za pokračování mlčení médií?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7232-skandal-u-soudu-s-miliardovym-danovym-podvodem-pokracuje-a-bude-zrejme-

pokracovat-za-pokracovani-mlceni-medii.html odkazy pod textem ve znění :  

 
Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění? 
Otevřený dopis Martinu Michalovi 
Vyjádření společnosti Bauer Media, v.o.s. k útokům pana Martina Michala 

 

 u textu ze dne 29.04.2017 pod názvem „Porušování platného zákona soudkyní MS Praha JUDr. 

Křikavovou pokračuje“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7263-porusovani-

platneho-zakona-soudkyni-ms-praha-dr-krikavovou-pokracuje.html odkaz pod textem ve znění :  

 
Za zveřejnění odkazu na jiný web - blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku! 
 

 u textu ze dne 03.05.2017 pod názvem „Kolize dvou práv : Soud zakázal aktivistovi nahrávat průběh 

jednání kvůli možnému ovlivňování svědků“ na adrese https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-

ceskych-medii/7274-kolize-dvou-prav-soud-zakazal-aktivistovi-nahravat-prubeh-jednani-kvuli-

moznemu-ovlivnovani-svedku.html odkaz ve znění :  

 
Za zveřejnění odkazu na jiný web - blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku! 
 

 u textu ze dne 16.05.2017 pod názvem „Po zveřejnění odkazu na jiný web – blokace Šináglova 

bankovního konta, exekuce domu a pozemku!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-

domu-a-pozemku.html části textu ve znění :  

 
Je s podivem, že se v Roztokách u Prahy staví, jako by se u Michalů nic nedělo. Vila za mnoho milionů která se 

má stát sídlem jeho obžalovaného syna Antonína Michala, se dostavuje, ale z jakých finančních zdrojů? 
Neměla by policie a orgány činné v trestním řízení zjistit, kde důchodkyně paní Bendová z Roztok, které Antonína 
vychovávala, získala svůj současný majetek? 
Kde jeho matka získala finance na skoupení několika domů v Roztokách, které v současné době pronajímá? 
Nejsou to peníze pocházející s trestné činnosti? Sleduje to někdo kompetentní? Systémově by to byl samozřejmě 
vychytralý tah, kdy po příp. návratu z vězení se bude moci užívat dědictví po babičce a matce?  

včetně účasti na právě probíhajícím soudu svého syna Antonína Michala?  

a odkaz na text ve znění :  
Kauza jednoho z největších daňových podvodů pokračuje, ale už bez zjevného zájmu médií a veře jnosti ! 

 

 u textu ze dne 15.05.2017 pod názvem „Kauza jednoho z největších daňových podvodů pokračuje, ale 

už bez zjevného zájmu médií a veřejnosti!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7311-

kauza-jednoho-z-nejvetsich-danovych-podvodu-pokracuje-ale-uz-bez-zjevneho-zajmu-medii-a-

verejnosti.html odkaz na text na adrese https://paragraphos.pecina.cz/?view=article&id=2406 pod 

názvem „Nahrávat jednání soudu se zakazuje“, jak je uveden pod částí textu : Nahrávat jednání soudu se 

zakazuje 
 

dále část textu ve znění :  

 
(syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové 

 
a odkazy pod textem ve znění :  

 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-otevreny-dopis-martinu-michalovi.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/7222-vyjadreni-spolecnosti-bauer-media-v-o-s-k-utokum-pana-martina-michala.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7233-otevreny-dopis-martinu-michalovi-zmizel-z-medii-kratce-po-zverejneni.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-otevreny-dopis-martinu-michalovi.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7232-skandal-u-soudu-s-miliardovym-danovym-podvodem-pokracuje-a-bude-zrejme-pokracovat-za-pokracovani-mlceni-medii.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7232-skandal-u-soudu-s-miliardovym-danovym-podvodem-pokracuje-a-bude-zrejme-pokracovat-za-pokracovani-mlceni-medii.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7232-skandal-u-soudu-s-miliardovym-danovym-podvodem-pokracuje-a-bude-zrejme-pokracovat-za-pokracovani-mlceni-medii.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7233-otevreny-dopis-martinu-michalovi-zmizel-z-medii-kratce-po-zverejneni.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-otevreny-dopis-martinu-michalovi.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/7222-vyjadreni-spolecnosti-bauer-media-v-o-s-k-utokum-pana-martina-michala.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7263-porusovani-platneho-zakona-soudkyni-ms-praha-dr-krikavovou-pokracuje.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7263-porusovani-platneho-zakona-soudkyni-ms-praha-dr-krikavovou-pokracuje.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/7274-kolize-dvou-prav-soud-zakazal-aktivistovi-nahravat-prubeh-jednani-kvuli-moznemu-ovlivnovani-svedku.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/7274-kolize-dvou-prav-soud-zakazal-aktivistovi-nahravat-prubeh-jednani-kvuli-moznemu-ovlivnovani-svedku.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/7274-kolize-dvou-prav-soud-zakazal-aktivistovi-nahravat-prubeh-jednani-kvuli-moznemu-ovlivnovani-svedku.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7311-kauza-jednoho-z-nejvetsich-danovych-podvodu-pokracuje-ale-uz-bez-zjevneho-zajmu-medii-a-verejnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7311-kauza-jednoho-z-nejvetsich-danovych-podvodu-pokracuje-ale-uz-bez-zjevneho-zajmu-medii-a-verejnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7311-kauza-jednoho-z-nejvetsich-danovych-podvodu-pokracuje-ale-uz-bez-zjevneho-zajmu-medii-a-verejnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7311-kauza-jednoho-z-nejvetsich-danovych-podvodu-pokracuje-ale-uz-bez-zjevneho-zajmu-medii-a-verejnosti.html
https://paragraphos.pecina.cz/?view=article&id=2406
http://paragraphos.pecina.cz/2017/06/nahravat-jednani-soudu-se-zakazuje.html
http://paragraphos.pecina.cz/2017/06/nahravat-jednani-soudu-se-zakazuje.html


Na syna Martina Michala, Antonína Michala, nevlastního syna Heleny Vondráčkové, po letech konečně podaná 
obžaloba ve věci miliardového daňového podvodu 
 
Za zveřejnění odkazu na jiný web - blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku! 

 

 U textu ze dne 25.06.2017 pod názvem „Naše národní pěnice Helena Vondráčková oslavila „70“…“ 

na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7410-nase-narodni-penice-helena-vondrackova-

oslavila-70.html část textu ve znění :  

 
stejně jako jeho syn Antonín Michal, který je spolu se svým tchánem Eduardem Vítem obžalován, spolu 
s dalšími, z největšího daňového podvodu s pohonnými hmotami v ČR. 
 

 u textu ze dne 21.07.2017 pod názvem „Vondráčková s manželem MM, rovněž VIP klienti Komerční 

banky, nepodvedení…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7478-vondrackova-s-

manzelem-mm-rovnez-vip-klienti-komercni-banky-nepodvedeni.html fotografii  

 

 
 
a část textu ve znění :  

 
Dnes je syn Martina Michala Antonín Michal obžalován z největšího daňového podvodu na území ČR, společně 

se svým tchánem Eduardem Vítem a dalšími – viz odkaz níže, kdy jsem PČR pomáhal při vyšetřování.  
 

a odkaz pod textem ve znění :  
 
Kauza jednoho z největších daňových podvodů pokračuje, ale už bez zjevného zájmu médií a veřejnosti ! 

 

 u textu ze dne 17.10.2017 pod názvem „Termíny soudů a snah o umlčení Voice of Freedom“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7679-terminy-soudu-a-snah-o-umlceni-voice-of-

freedom.html část textu ve znění :  

 
Syn Martina Michala  

 

 u textu ze dne 10.05.2018 podnázvem  „Soud trestá za pravdu aneb Helena a její chlapci“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8137-soud-tresta-za-pravdu-aneb-helena-a-jeji-

chlapci.html část nadpisu ve znění :  

 
aneb „Helena a její chlapci“ 

 

a totéž v adrese umístění textu, dále  

 

část textu ve znění :  

 
Manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové Martin Michal je mistrem republiky v soudních sporech. Její 
nevlastní syn Antonín Michal si pomalu může nárokovat stejný titul v daňových únicích. Obchody 
obou mužů vykazují jistou podobnost. Nabízí se otázka, zda kvůli muži nepřijde popová diva 
o všechno.  
 

Včetně odkazu na text na adrese https://www.tyden.cz/tema/helena-a-jeji-chlapci_255476.html pod 

označením Týden, 15.12.2012. 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/6802-na-syna-martina-michala-antonina-michala-nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-po-letech-konecne-podana-zaloba-ve-veci-miliardoveho-danoveho-podvodu.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/6802-na-syna-martina-michala-antonina-michala-nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-po-letech-konecne-podana-zaloba-ve-veci-miliardoveho-danoveho-podvodu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7410-nase-narodni-penice-helena-vondrackova-oslavila-70.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7410-nase-narodni-penice-helena-vondrackova-oslavila-70.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7478-vondrackova-s-manzelem-mm-rovnez-vip-klienti-komercni-banky-nepodvedeni.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7478-vondrackova-s-manzelem-mm-rovnez-vip-klienti-komercni-banky-nepodvedeni.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7311-kauza-jednoho-z-nejvetsich-danovych-podvodu-pokracuje-ale-uz-bez-zjevneho-zajmu-medii-a-verejnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7679-terminy-soudu-a-snah-o-umlceni-voice-of-freedom.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7679-terminy-soudu-a-snah-o-umlceni-voice-of-freedom.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8137-soud-tresta-za-pravdu-aneb-helena-a-jeji-chlapci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8137-soud-tresta-za-pravdu-aneb-helena-a-jeji-chlapci.html
https://www.tyden.cz/tema/helena-a-jeji-chlapci_255476.html
https://www.tyden.cz/tema/helena-a-jeji-chlapci_255476.html


 

části textu ve znění :  

 
Jeho syn Antonín Michal je obviněn spolu s dalšími s daňových podvodů v miliardové výši (aktuálně  projednává MS 
Praha už 13 měsíců!). 
 
Jeho synovi se vina právě prokazuje – časopis Týden vyslovil prognózu podobnosti otce a syna už před šesti lety. 

 

 u textu ze dne 12.06.2018 pod názvem „Je Martin Michal tak bezcharakterní, nebo už duševně chorý 

člověk, který potřebuje akutně pomoc?“ na adrese https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-

medii/8211-je-martin-michal-tak-bezcharakterni-nebo-uz-dusevne-chory-clovek-ktery-potrebuje-

akutne-pomoc.html část textu ve znění :  

 
Mimochodem u MS Praha probíhá už od března 2017 kauza největšího daňového podvodu v ČR v řádech miliard, 
kdy mezi žalovanými je i syn pana MM a jeho tchán? Rozsudek je očekáván koncem července… 

 

 u textu ze dne 09.07.2018 na adrese „Být „vynášen do nebes“ v bulváru, znamená mnohdy zakrývání 

nepříjemné pravdy…“https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8272-byt-vynasen-do-

nebes-v-bulvaru-znamena-mnohdy-zakryvani-neprijemne-pravdy.html část textu ve znění :  

 
Zamlčel se i soud jeho syna Antonína Michala, který je spolu s dalšími, obžalován z největšího daňového podvodu 
v řádech miliard (rozsudek u MS Praha je očekáván v tomto měsíci). 

 

 u textu ze dne 26.07.2018 pod názvem „MS Praha 19.07.2018: Syn Martina Michala 8let, jeho tchán 

10 let – krácení daně a praní špinavých peněz. Média mlčí…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8295-ms-praha-19-7-2018-syn-martina-michala-8-let-jeho-tchan-10-let-kraceni-dane-a-

prani-spinavych-penez-media-mlci.html část nadpisu ve znění :  

 
Syn Martina Michala  
 

a totéž v adrese umístění textu a dále  
 

část textu u odkazu ve znění :  

 
syna Martina Michala, nevlastního syna Heleny Vondráčkové  
 

a odkazy ve znění 
Je nevlastní syn Heleny Vondráčkové velkopodvodník - otec Martin Michal?  
Jak Helena Vondráčková a Martin Michal na ČRo 2 v pořadu NEZATLOUKAT nezatloukali…  
 

A dále odkazy na texty :  
8.12.2012 
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186926/syn-martina-michala-manzela-heleny-vondrackove-
byl-zatcen-antonina-uz-pustili-z-basy.html 
9.12.2012 
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186940/zpoved-manzela-zpevacky-martina-michala-helena-
ma-strach-o-tonika.html 
12.12.2012 
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-
cinu_305432.html 
14.4.2014:  
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany_304169.html 
29.4.2014 
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-
cinu_305432.html 
 

a odkaz na text 
Otřesná výpověď Mgr. Miroslava Stiebala o jeho bývalém obchodním partnerovi ve firmě Air Central „JUDr.“ Martinu 
Michalovi… 
 

a pod ním uveřejněné video. 

https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8211-je-martin-michal-tak-bezcharakterni-nebo-uz-dusevne-chory-clovek-ktery-potrebuje-akutne-pomoc.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8211-je-martin-michal-tak-bezcharakterni-nebo-uz-dusevne-chory-clovek-ktery-potrebuje-akutne-pomoc.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8211-je-martin-michal-tak-bezcharakterni-nebo-uz-dusevne-chory-clovek-ktery-potrebuje-akutne-pomoc.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8272-byt-vynasen-do-nebes-v-bulvaru-znamena-mnohdy-zakryvani-neprijemne-pravdy.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8272-byt-vynasen-do-nebes-v-bulvaru-znamena-mnohdy-zakryvani-neprijemne-pravdy.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8295-ms-praha-19-7-2018-syn-martina-michala-8-let-jeho-tchan-10-let-kraceni-dane-a-prani-spinavych-penez-media-mlci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8295-ms-praha-19-7-2018-syn-martina-michala-8-let-jeho-tchan-10-let-kraceni-dane-a-prani-spinavych-penez-media-mlci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8295-ms-praha-19-7-2018-syn-martina-michala-8-let-jeho-tchan-10-let-kraceni-dane-a-prani-spinavych-penez-media-mlci.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7118-je-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-velkopodvodnik-otec-martin-michal.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/6439-jak-helena-vondrackova-a-martin-michal-na-cro-2-v-poradu-nezatloukat-nezatloukali.html
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186926/syn-martina-michala-manzela-heleny-vondrackove-byl-zatcen-antonina-uz-pustili-z-basy.html
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186926/syn-martina-michala-manzela-heleny-vondrackove-byl-zatcen-antonina-uz-pustili-z-basy.html
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 u textu ze dne 03.08.2018 pod názvem „Radek Pokorný, známý bývalého premiéra Sobotky, žaluje 

novináře Besta, média opět mlčí v tak společensky závažné věci…“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8322-radek-pokorny-znamy-byvaleho-premiera-sobotky-

zaluje-novinare-besta-media-opet-mlci-jako-hrob.html část textu ve znění :  

 
nevlastního syna Heleny Vondráčkové  

 

 u textu ze dne 03.09.2018 pod názvem „SLAVIA za dvě slova 1,5 milionu, Šinágl za pár vět 10 

milionů…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8383-slavia-za-dve-slova-1-5-

milionu-sinagl-za-par-vet-10-milionu.html část textu ve znění :  

 
Dne 19.7.2018 byl nepravomocně odsouzen nevlastní syn HV a syn MM Antonín Michal k 8 letům 
nepodmíněně, jeho tchán Eduard Vít k 10 letům nepodmíněně, v kauze největšího daňového podvodu 
s pohonnými hmotami a praní špinavých peněz v řádech miliard (PČR jsem pomáhal při vyšetřování). 
 

a odkaz ve znění :  
 
MS Praha 19.7.2018: Syn Martina Michala 8 let, jeho tchán 10 let – krácení daně a praní špinavých peněz. Média 
mlčí…  

 

 u textu ze dne 12.10.2018 pod názvem„PČR i státní zástupce odložili trestní oznámení Martina 

Michala a Heleny Vondráčkové na Jiřího Vondráčka – usnesení ze dne 05.04.2018 stojí za přečtení!“ 
na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8479-pcr-i-statni-zastupce-odlozili-trestni-

oznameni-martina-michala-a-heleny-vondrackove-na-jiriho-vondracka-usneseni-ze-dne-5-4-2018-

stoji-za-precteni.html část textu ve znění :  

 
Ve šlépějích svého otce „zdárně“ pokračuje syn Antonín Michal, odsouzený ve zločinném spolčení na 8 let 
nepodmíněně, spolu se svým tchánem Eduardem Vítem (10 let) a dalšími, v kauze největšího daňového podvodu 
s pohonnými hmotami a praní špinavých peněz v řádech miliard korun. Rozsudek MS Praha byl vynesen 19.července 
2018. PČR jsem pomáhal při vyšetřování. Všechna média o rozsudku dosud mlčí – informaci o něm zveřejnily pouze 
tyto webové stránky – kruh se uzavírá… 
 

a odkaz ve znění :  
MS Praha 19.7.2018: Syn Martina Michala 8 let, jeho tchán 10 let – krácení daně a praní špinavých peněz. Média 
mlčí…  

 

2) uveřejnil na svých stránkách www.sinagl.cz na úvodní straně ihned od logem  

 

 
 

omluvu tohoto znění :  

 

Omluva panu Martinu Michalovi a paní Heleně Vondráčkové 

 

V období od prosince roku 2012 jsem na těchto stránkách opakovaně zveřejnil texty, v nichž jsem 

spojoval paní Helenu Vondráčkovou s trestní kauzou, s níž nemá ničeho společného a za toto své 

jednání se paní Heleně Vondráčkové omlouvám. Současně jsem téma této trestní kauzy účelově 

zpracoval a použil k dehonestaci pana Martina Michala a za to se panu Martinu Michalovi omlouvám.  

 

                                                                                                                                Jan Šinágl 

 

3)  uhradil mým klientům k mým rukám (bankovní spojení je uvedeno v zápatí tohoto dopisu) finanční 

satisfakci ve výši 100.000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) každému z nich a dále náklady 
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právního zastoupení v celkové výši 10.520,- Kč (u každého klienta jeden hlavní úkon snížený o 20% a 

navýšený o násobek, tedy 3.100,- Kč – 620 (20%) x 2 = 4.960,- za jeden hlavní úkon a dvakrát režijní 

paušál po 300,- Kč) za oba klienty 

 

to vše ve lhůtě 5 (slovy : pěti) dnů od doručení tohoto dopisu.  

 

Současně Vás v právním zastoupení svých klientů vyzývám, abyste se do budoucna zdržel neustálého 

zdůrazňování rodinných a příbuzenských vazeb mých klientů a Antonína Michala v souvislosti s předmětnou 

trestní kauzou, zejména pak dehonestací a tvrzení o tom, že můj klient, pan Martin Michal páchal či páchá 

stejnou či obdobnou trestnou činnost, která je předmětem Vámi ve shora citovaných textech popisovaného 

trestního řízení a abyste se zdržel jakéhokoli spojování mých klientů s touto trestní kauzou a to jakoukoli 

formou.   

 

V případě, že nedojde k zanechání protiprávního jednání a odstranění následků, jak shora uvedeno, mám 

zmocnění domoci se práv svých klientů cestou občanskoprávní, s čímž pro vás budou spojeny další nemalé 

náklady. 

 

Tato výzva je činěna v souladu s ust. § 142a o.s.ř.  

 

 

V Chýni dne 12.11.2018 

 

 

                                                                                                                                          Mgr. Jana Gavlasová 

                                                                                                                                           advokát v plné moci  
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