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LJsř*Esnruí
Pod|eustanovení $159aodst. 1trestníhořáduodkládárntrestní věcpodezření zespáchání
přecinu pomluva pod|e $ 184 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se mě|dopustit:

JiříVoNDRÁČrx,
nar. 07.01 .1951 v CI-{RUDIM, trvale bytem DVOULETKY 2898/501 , t OO OO PRAHA 10-

STRAŠNlcE

tím, Že

opakovaně jiŽ od roku 2002 úmyslně uvádí zjevně |živé, nepravdivé a pom|ouvačné informace

negativního charakteru o své sestře He|eně Vondráčkové a jejím manŽelovi Martinovi Michalovi a

to lak v osobní rovině tak prostřednictvím tiskových a e|ektronických médií, naposledy zveřejněné
v týdeníku Pestrý svět č. 27 t2o17 ze dne 4.7 '2a17 (str. 2'3 a titu|ní), kde konkrétně k osobě paní

Vondráčkové uvedl: ''...He|ena udává svoje kamarády, Ža|ovala svéhotátu, bráchu, své přáte|e...'',

''Myslíte, Že bych mě| jít na os|avu někomu, kdo mi posílá pozvánky k soudům a na krinninálku?'' a

k osobě pana Micha|a uvedl: ...-'on vymys|e|, jak to udělat, aby nikdy nebyi chudej. A tak si naŠel

zpěvačku. Vědě|' že má zázemí a rodinu, kde se říká do očí pravda. A kdyŽ jsem si ji dovo|il říct,

tak nás jako pravej šikovnej podvodník odstřiht. A podaři|o se mu to.'''', přičemŽ nejsou tyto

informace dle s|ov oznamovateÍŮ za|aŽeny na pravdě, a jsou tudíŽ vzhledem kŤaktu, Že jsou

poškození mediá|ně známé osobnosti, způsobi|é znainou měrou ohrozit jejich pověst a váŽnost u

spoluobčanŮ, zejména poškodit jejich dobré jméno a poškodit je při výkonu jejich profese, narušii
jejich rodinné a obchodní vztahy nebo způsobit jim jinou váŽnou újmu na jejich právech.

neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak.

odůvoďnění

Dne 2. ffi,2a17 by|y zahájeny úkony v trestním iizsní ve věci přečinu pomluva dle $ 184 odst' 1

tr. zákoníku, kteréhb-se měi dopustit JiříVoNDRACEK, nar.07.01.1951 vcHRUDIM' trv. bytem

DVoULETKY 2898/50,1, 100 00 PRAHA 1o-STRAŠN|CE tím, Že opakovaně jiŽ od roku 2002

úmyslně uvádí zjevně |živó, nepravdivé a pomlouvačné informace negativního charakteru o své

sestře Heleně Vondráčkové a jejím manŽelovi Martinovi Michalovi a to jak v osobní rovině tak

prostřednictvím tiskových a eleŘtionických médií, naposledy zveřejněné v týdeníku Pestrý svět č.

27l2O17 ze dne 4.?.žO17 (str. 2,3 a titulní), kde konkrétně kosobě paní Vondráčkové uved|:
.....F{e!ena udává svoje kaňarády, Žalovala svého táttl, bráchu, své přátele...,', '.Myslíte, Že

bych rně| jít na oslavu někorr.lu, kdo nr! posílá pozvánky k soudům a na krimlrrálku?,' a

kbsobě pana lVlichala uvedl: ''...Ofi vyrnyslel, jak to udělat, aby nikdy nebyl chudej' A tak si
našel zpěvaČt<u. Věděl, Že rurá zázemi a nodinu, kde se řiká do očí pravda. A kdyžisem si ji
dovoli! ří"t, tuk nás jako pravej šikovnej podvodník odstřihi. A podařilo 3e řnu tO...'., přičemŽ

nejsou tyto informace d|e slov oznamovate|ů za|oŽeny na pravdě, a jsou tudíŽ vzh|edem k faktu, Že

isóu posxození moijiálně známé osobnosti, způsobilé značnou měrou ohrozit jejich pověst a
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váŽnost u spo|uobčanů, zejména poškodit jejich dobré jmóno a poškodit je při výkonu jejich
profese, narušit jejich rodinné a obchodní vztahy nebo způsobit jim jinou váŽnou újmu na jejich
právech'

Vprvéřadě jenutnékonstatovat,Žezatresinýčin pomluvadle$ 184odst. 1tr.zákoníku je
trestní sazba odnětí svobody aŽ jeden rok,za trestný čin pomluva d|e $ 184 odst. 2 tr. zákoníku je
trestní sazba aŽ dva roky, tedy prom|Óením trestného Činu jsou tři roky. Fři|oŽené CD, které
předloŽi|a práv'zást. oznamovate|ů, na kterém jsou důkazy od r. 2002 budou brány ze strany
po|icejního orgánu jako dokres|ení celé situace. Po|icejní orgán se bude zabývat důkazy od r.

2014.

Zpťt|ožených CD, dodáno práv' zást' oznamovatetů by|o zjištěno, Že se jedná o výčet mnoha
výroků z rŮzných periodik, či týdeníků, které měl médiím sdě|it Jiří Vondráček, z těchto CD
záznamŮ je patrné, Že periodika citují stá|e stejný výrok Jiřího Vondráčka, a to od roku 2002, kdy
nazývá Martina Michala zlodějem, podvodníkem a lhářern.

Z časopisu Pestrý svět, ze dne 4.7 '2017. kdy mě| JiříVondráěek uvést, dle oznamovatelů, tŽivé
výroky, tak jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení, by|o zjištěno Že redaktorka tohoto časopisu
sama kontakÍovala Jiřího Vondráčka s tím, aby se vyjádři| k narozeninám své sestry Heleny, resp.
k os|avě ke ku|atým narozeninám He|eny Vondráčkovó, k čemuŽ se Jiří Vondráček vyjádři|' jak
uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Ztrestního oznámení bylo zjiŠtěno, že se rl.lěl Jiří Vondráček dopustit tnestnél.lo činu
porn|uvy d|e $ 184 tr. zákogliku, dále vtexÉu tohoto trestního oznárnení je uvedeno, Že se
moh| dopustit trestného činu křivé výpovědi a dalších pnoÉiprávních jednání, o černŽ rna,!í

oznaÍnovatelé jasné důkazy, včetně důkazů o úrnys|ně křivé svědecké výpovědi, kteých se
dopr"lsti| opakovaně. 

.
Zpodání vysvátleni, ze dne 2'1O.2o17, Heleny VoNDRÁČKovÉ, nar.24,06'1947 v PRAHA

2" ti",,. b,,ien: $PoRToVNi 122.252 a3 PRAHA-ZÁPAD-Ř|TKA bylo zjištěno: ''

.:. .:* .: .'':* ' :. j ' s:-:3s-: :::é pracuji jako CsyC, isem osobau veřejně známou,
:-s:;.:. jat: L'::éikyně především jako zpěvačka a to již ad roku 1964. Jsem osobou známou
rejen v rámciČeské re publiky, ale i světově uznávanou a to nejen na evropském kontinentě, aÍe
nn rtilÁm cltálá

V rámcÍ své profese 1šem zastupována uměleckou agenturou Agentura MM Praha, s.r'o., která
mne zastupuje v rámci své činnosti, kdy pravádí exkluzivně pro moji osobu propagační'
organizační činnost, tedy konkrétně agentura mě zastupuje při veškeých jednáních s pořadateli,
případně s dalšími obchodními partnery (hudebními nakladatelstvími)' dále zajišt'uje uzavírání
smluv s ostatními unlělci, v případě, kdyŽ se mnou mají vystupovat" Dále kontroluje dodnování
uzavřených smluv, má na sťarosťi monitoring médiÍ apad. Ca se týká finanční stránky věci, tak
agentura má uzavřenu smlouvu a exkluzivním zastupovánÍ mé osoby týkajícího se kompletního
serylsu, kdy ve smlauvě byla sntluvena provize' Poškozenou osobou jsem v tomto případě jak já i
v asobní rovíně, tak agentura v poměru uzavřeného ve sm|ouvě. MŮj manŽel Martin MÍchal je
y současné době jednatelem agentury, kdy vystupuje jako asoba, přes kterou probíhají schůzky s
obchodními partnery a ostatními asobamiv ránci mých proťesních záJeŽitostí, V ránci mé profese
je dobrá pověst a dobý mediální obraz mé osoby a důvěra v mou osobu nesmírně dŮleŽité,
v opačném případě dochází k podkapání aŽ zirátě dŮvéry ze strany pořadatelů a sponzorŮ a
samozřejmě jsou tím ovlivtlěni moji příznivci. Tedy v případě, že jsou publikovány lŽi a pomluvy,
které mne vykreslují negativně, má to vliv na přízeň publíka a to má přímý vliv na moji práci^

Nesmíme opamenout také kolegy a vubec Íidi z umělecké branže, kteří si samozřejmě také na
základě uveřejněných tvrzení o mně učiní výsledný abrázek.

Někdy koncem roku 2001 vyŠel ve známast můj vztah s mým nynějším manželem panem
MarÍinem Michalem. V tu dobu v prasinci 2001 vyšel první článek týkající se našelio vztahu'
V prŮběhu roku 20a2 jserr? se setkala s mým bratrem, kdy pra.jevi| zájem sl se mnou promluvit, PřÍ
tomto rozhovaru mého marlžeÍa pom|uvil od hlavy k patě, kdy já jsem mu řek|a, že svému v té

dabě nříte|ivěřím a se svÝm životem si naložÍm po svém. V tisku konstatovaÍi v roce 2002 většinau
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hotá fakta, ate uŽ se začaly objevovat í osobní úioky ze strany méha bratra předevšÍm vuči mému
rnanželovi, které se ještě vystupňovaly poté, co došlo k uzavření manželství mezi mnou a panem
Michatem, dato by se říci, že došta přímo k mediální štvarlici vŮči mé osobě. Média intenzivně
něko|ik tet poté ŽiÍa z toho, ca můj bratr v roce 2003 prostřednictvím médií rozpoutal' Po většinou
se jednato o velrni negatívní výstupy, většinou se jednalo o titulní články, které veřejnosti sdělavaly,
Že jsem se rozhádala s rodinou, že si neváŽím svého otce, že jsem odkopla svéha bratra, Že jsem
zoufalá, vyčerpaná a pod,, a na toto navazovala další negativa v tam smyslu, že nemám energii a
chut'do práce, že mám málo vystoupení, že už o mne není zájem, dokonce, že uvažuji o tom, že
skončím s kariérou a odejdu do zahraničí. Konkrétně tota poslední tvrzení, jak jsem mnohem
později zjistita z výpovědi jedné redaktorky pťed soudem, měl na svědomí mŮj bratr' Tento
mediální nápor se neměnil a trval po dobu několika let, kdy tento stav negativním způsobem
ovlivnil mŮj asobnÍ stav, vztahy s kolegy a ostatními rnediálně známými osobnosťml, ďošlo
k poškozenÍ mediá|ního obrazu, kteý byl vždy vynikající, vŮči mým spotlzarŮm, pořadatelům,
obchodním partnerŮm a především veřejnosti. V nejexponovanějším období zhruba od roku 20a4
do roku 2013, než se siÍuace trochu uklidnila, chodilo obrovské mnažství anonymních dopisŮ, jak
v listinné, tak e|ektronické ťormě a veřejnost se vyjadřovala i v rámci veřejných komentářů pod
příslušnými články v negativnínt smyslu' V roce 2a12 se po smrti našeho tatínka pana Vondráčka
sÍ. ťafo štvanice začala pomalu uk\idňovat. Ze strany mého bratra se i nadále objevova|y osobní
útoky vůči mě i nému manželovi a to nejen v médiíctt, ale neváhal tyto pamluvy a prokázané Iži

opakovaně předestřít soudu jako svědeckou výpověd,. Mám informaci, že takavé pom|uvy a lži šfřil

nejen mezi mými kolegy zpěváky či hudebníky, ale mezi umělci obecrlě. Dodatečně jsem
v průběhu času zjišt,ovala, že většina negativních infarmaci, poskytnutých médiím, vycházela
s infarmací, které poskytoval p. JÍří Vondráček a to včetně rŮzných dokladŮ, které byly osobnf ho aŽ

soukromého charakteru, ke kteým se nemohl dostat legálnícesfou.

S ohledem na to, co se dělo, jak jsem výše popsala, není možné ponechat tento poslední Útok
néhe bratra vilči mé osobě a asobě mého manŽela jen tak bez reakce. Sjednat si nápravu
i- i:lgir:)i:i,.;1: nádií by hyl* kantraproduktivní, protože by dašlo k dalšímu v podstatě
-.:::*...:*.. ,,3':... 3:::-- , -aš| .c:'::ě' i'ia eru'nau siranu je třeba zabránit tomu, aby došlo
.,:ž;:.1-,':::::j:r'áni z'e sťreny bud'méha bratra nebo médií samotných, aby se celková
s.-a;. ":73paKaia;a av negativním smys|u neov|ivňovala maji pověst. Dá|e bych dodala, že braÍr,

ať se potká s kýmkoli, tak neustále rozšiřuje stále stejné pom|uvy a Iži, které rozšiřoval v začátcÍch
mediální štvanice vůči mé osoĎě' V pasledním ném trestním oznámení týkající se článku
uvedeného v časopise Pestý svět, se jedná o tvnení, Že udávám své kamarády, Že jsem žalovala
svého tátu, bráchu, přátele a Že bratrovi pasílám pozvánky k soudům a na kriminálku. To všechno
jsou lživá tvrzenÍ a mŮj bratr to moc dobře vÍ. Chci zduraznit, že jsem nikdy nepodávala ani trestní
oznámení ani žaíobu na kohokoli ze své nejbližší rodiny a tento podnět, o kterém zde hovoříme, je
první. Stejně tak jsem nikdy svého bratra nenavrhovala jako svědka v rámci řízení před soudem
neba v rámci trestního řízení. Pokud svědči| u soudu, pak byl předvolán protistranou' aby svědčil
proti mne a to mac dobře ví, protože v případech někteých žalob na ochranu osobtiosÍl byl a je se
žatovanými osabami v kontaktu a navíc mu tuto informaci na začátku každého výslech řekl i
soudce. Co se týká výrakŮ, vůči mému manželovi, ťen se mě rovněž dotýká, navazuje na mým
bratrem šířené mým bratrem v minulast| jak jsem výše popisovala, opět jsem označená za obět,

svého muže a za osobu, která bezdťtvodně odkopÍa svoji mi|ující rodinu.

K újmě, která byla konkrétně mojÍ osobě zpťtsobena výše uvedenýmivýroky a mediálnÍ štvanicí na

popud mého bratra, uvádim následující:

Ved|e psychická Újmy, kterou jsem byla nucena v minulosti řešit i ve spoIupráci s adhorníkem
kankrétně uznávaným psychiatrem MUDr. Janem Cimickým a to vóetně následné medikace mi
byta a je takovými výraky způsobována Újma jak v oblasti osobní, vztahy v rodině s přáte|i a
podabně, tak v oblasti pracovní tzn' mediáIní obraz, dopad na vztahy s veřejnosti, sponzory a
kolegy z branže. V ctobě, kdy ana štvavá mediáltlÍ kampaň byta nejintenzivnější došIo
k prokazatelnému snÍžení zájmu ze strany pořadatelŮ, odmÍtali s námi spo|upracovat sponzaři,
kteří jsou při pořádání kancerÍŮ nesmírně důIežÍtÍ. S ohledem na to, že jsem zastupována
agenturou přesný přehled má k dispazici její jednatel tedy můj manžel. V případě tohoto
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konkretního článku se jedná o pokračování v jednání mého bratra a tedv i v pokračováttÍ
respektÍve navýšení již zpŮsobené škody. Podktadove materiáty. t<teré po nás žádate, poticejnímu
orgánu dodáme co nejdříve.',

Z podání vysvětlení, ze dne 2.1a.2017, MarÉina M|CB{ALA, nar. 0,i.04 1959 v PMHA 2, trv,
bytem SPoRToVNi 122,252 03 PRAHA-ZÁPAD-Ř|TKA by|o zjištěno: ''

Ve výŠe uvedené společnosti pracuji jako jednaÍel. Spo/ečnost exkluzivně zastupuje zpěvačku
Helenu Vondráčkovou tzn. organizuje veškerou její činnost od vystoupení. koncertŮ, nahravánÍ
CD, uzavírání smluv se zákaznÍky, vyhledává a sarna realizuje možnostivystoupení této zpěvačky-
Agentura je adpovědná za zajištění dastatku práce a udržení dobrého jména paní Vandráčkové.
od prvopočátku, co jsem si paní Vondráčkovou vzal, tak jsem byt podroben neustátým tžím a
pomluvám ze strany jejího bratra pana Jiřího Vondráčka, kteý si dokonce najat bývatého poticistu
pana Staňka a tento obcházeÍ všechny mé známé a obchodní paftnery a poŽadovai dodáni
kompromitujících rnateriálťl s tím, že tento úkol má právě od Jiřího Vondráčka, Když s tímto
neuspěl, zhastil se tohoto úkolu sám pan Jiří Vondráček, kontaktovat všechny naše abchodnÍ
paftnery, které jsem měý nazajištění činnosti agentury stím, že,se snaži! naše připravované ijiŽ
hotové projekty zhatit. Nakonec rozpoutal |živou a pomlouvačnou kampaň vůči mne i mé Ženě pání
He|eně Vandráčkové a to prastřednictvÍm těch nejhorších butvárů, které u nás jsou. Tato kampaň
trvala minimálně 12 let, museliisem se proti ní bránit souďiě a dŮsledky jsou takové, Že máme
aba naprosto znÍčenou pověst. Zaznamenali jsem. obravský odliv zákazníkťl a posleclní 3 roky se
nám podaři[o mnoho z nich ziskat zpět a sami nám sdělova{i a sdě|ují do dnešní doby, že clali na
lživá tvrzení Jiřího Vondráčka. Pastední činnost Jiřího Vandráčka byta opět v nejhorším bu|váru
jménem Pestý svět a tyto jeho pomluvy jsou předmětem trestníha aznámení, které je zde řešeno'
Při saudnich jednáních, které jsem museli na svou obranu vést, by| většinou jako zdroj informací
uveden právě Jiří Vondráček. Dokance jedna z těchto bulvárních novinářek, která tyto infarmace
eť, Jiřího Vandráčka sepsaÍy, by|a pro pamluvu odsouzena k podmíněnému trestu, Chci
::.::,:;,*:::, ž: s:z:*,rn Yarďrátk*m jsen se *s*bně nikdy nesetkal a nepramluvi! s ním iediné
Í..: : ,,,:* : *"?-: :r :z ž.. -,é .*,:*e :?::s.-.:...= :|a. jč:=j:5-ě is;.:Ii*k".r narušánemu: - ' :-: ' =" : :. ::--':" =:.- : :,3."-.|= -'a:,'.3,,'.'-i; a elenroníckou poŠtau rozesilá: . ".; :-..: ]J ..'.j - -*;s. S lá;;a íeší PoÍicie ČRv Berouně'

', p:slaJnim čiánku v Festrém světě mě naprasto lživě pomlouvá, že 7,sem si jeho sestru vza|,
pr.ataŽe chci být bohatý a že jsem podvodtlík, považuji to za hrubou pomluvu' už jen z toha
důvodu, že s panÍ Vondráčkovou žiji v naprosto spokajeném a idylíckém vztahu již 17 let. Tyto
výroky jsau jen pokračováním jeho |živé kampaně z předešlých Íet.

Jednání pana Vondráčka mě obrovsky poškodilo v mé práci, kdy pod dajmem těchto lži\,ýCh
informacíse mě zákazníci báli, nechtě|i se mnou jednat a z tohato důvodu raae1 ani vystoupen? ,a
účasti paní Vondračkové neobjednávali. To mělo přímý dopad na tržnÍ příjmy agentury i paní
Heleny Vondráčkavé a to v řádu milíonů korun. Další obrovské náktady ve statisÍcových částkách,
jsem museli vynalažit na soudní jednání, kdy jsem tyto pomluvy pana Vondráčka museli vyvracet'
Zdůraznuji, Že pan Vondráček na sociálních sÍtích pom|ouvá nejen mne a syou sesťru, ale už
napadá i spo|upracovníky jrnenovitě našeho P,R' manažera Luboše Procházku' Podk|adové
materiá|y dodáme policejnímu orgánu co nejdříve.,,

Z podání vysvět|ení, ze dne 27.3"2018,..|iřího VONDRÁČKA, nar. 07'01'1951 v CHRUDIM'
trv' bytem DVOULETKY 2898i501, 100 0o PRAHA 1O-STRAŠN|CE by|o zjištěno: ,,V roce 2O0O-
Zaffi prozradila Helena Vondráčková členŮm své roditly, že má tajného mi}ence. Je 1n pý
zámoŽný a úspěšný podnikate| s titulem JUDr. pilot dopravních letadel a býva|ý vrcholový
fotba|ista, v současnasti ředite| stavební firmy Best Praha, člen fotbalavého týmu Amfara'

Helenino manže|ství uŽ několik let nefungovalo a tak jsme jí přali fajn chlapa a 7"eŠťe vzdětaného
podnikatele.

Po zveřejnění jejich vztahu v bulvárnínl deníku SUPER, kde byly i jejich fotky v roce 2001, se nám
ozvalo někalik přatel.a lidí, kteřítohato nového přítele HeIenV zna|i.
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Jedním z nich byl tehdejší krÍminalista maj. Jiř! Staněk, kteý nám sděli!, že tohoto člavěka ná vhtedáčku něko]ik ]et kriminálnÍ palicie se jedná o problematického čtavěka, s podivnou
podnikatelskou minulostí jenž při své obchodní činnosti zabředÍ do dtuhů a ji stíhán ,i)áitááe
několika paragrafú pro podvod, neoprávněné nakládání s cizÍm majetkem, piaerc,l úředních 1istin
atd.

Proto jsme se telefonicky spojili s l-.!e!enou a naznačilijsme jÍ, Že s í potřebujeme mluvÍt, protožejsou zde ve|mi znepokojivé informace a jejím partierovi Í{elena nás š ntanŽeÍkou Hanoupřemluvila, abychom jí do te|eťonu řekti něco víc, že to chce vědět hned- Dostala tedy informaci,kterau jsme věděli od kriminatisty Jiřího Staňka, Nebyto toho mac, ate týkalo se to podvodnehojednání, d|uhů, a vazby.

Sťa/o se to, že Helena vše co/sme jí řeklijakotajné varování, okamžitě sdělila filartÍnovi Michaloví(dále MM)" Tímto udaním své rodiny se rozjela nevídaná mediální t<ampai práti roaine , kde jsme is oťcern byli nařčeni ztoho, že chceme Helenu jen pro sebe a chceme,dědit její majete. a užívat sijejích peněz.

Na zák|adě těchto mediálních výlevů, kdy jsem se začal bránÍt mne oslovi|a někotik bývalých
spolupracovníkŮ pana MM kteří mi sdělili, jak jejich spolupráce vypadata a co to pro ně ve finále vpodniku znamenalo za katastrofu. Popisovaný scénář bty! podobný, Naslibováno spousta práce,
aktivtt, výměna účetního, a právního odd. vetká PR firrny a požadóvaný podí| pana MM ve ťirmě.
Ngs|edný odchod pana MM z firmy a konkun, nebo jiié finanční potízó. Zíškane informace odpřímých spolupracavníkťl: Jako podnikatet má obraiské d|uhy- hiemá titut J|JDr" není pitotem
dopravních Íetadel vystudoval pouze střednívojenské učitiště v Nitře,
l to jsem sdělil Heleně i veřejně' Byl jsem tedy nařčen sesťrou HeÍenou i panem MM že lžu apomlouvám'

|ieřejně jsem byi tedy urážen a pomlouvám jako Íen, kteý Íže a dokonce prahne po cizímmajetku, tedy Heleniným...

Své lži pan MM zdokumentoval dokonce knížně v knize Lesk a bída v Šoubyznysu'
A právě v této knize potvzuje pan Michat , že celou dobu ktičkuje a uniká pravdě o jeho osobé,aby splnil to s čím se chlubi| v roce 2000 ve svém fotbatovém ktubu, ,, tJž jsem vymyslel, jak wžnikdy nebudu chudý!!! Budete se ďívíť ,, Následně by! zveřejnďn vzían s HV' V časoprsuSUPER. Přes to, Že veškeré informace odhatovaty postupně IžÍ pana MM, média masíravalanaapak maji celou rodinu jaka ty, kteřÍ nepřejí..lásce a chtějí okupovat Helenu,,ubliŽovat ji, kazit jqr
kariéru, a děÍat si nárok na její majetek, protaže to odhatil p,, uvt , kterého pý pomtouváme a tímpomlouváme i Helenu Vondráčkovou.

I kďyž běhen let ale vyšla najevo pravda o MM, a palície ČR Praha 2 potvrdita, že tentoobčan nevlastní nefalšovaný diptarn K1rtavy uníversíty, ani jiné vysoxá škoÍy, tak tento
občan ďodnes zahlcuje soudy kauzarni, kďe žádá o rinaněií adškodnění za to, že a něrn
kďokoli napíše něca ne|ichotivého, co se týRá jeho poďvodů a lží a znevažuje jeho vzdělání,
či poukazuje na.jeho podvodné, nernravné a neetióké chování. Viz soud 

" 
,l,há* Ší;ig1;;o 6 mí! Kč.

První pokus a výzva na zaplacení 40O 0a0 Kč Jiřímu Vondráčkovi a lvanu Hoffmanovi za údajnéprotíprávní jednání a pomluvu, týkající se právě padvodného jednání, ke kterému se vztaiuje
stíhaná padnikatelská činnost, vzděláttí, slitatovánÍ atd..

Podobně požaduje v saučasnosÍi po pubticistovi Janu Šinágtovi, odškodrlění za pomluvu,
kde dachází k paraďoxní situaci, že soud pruní instance rozhad|iak, že nezávis!ému novináři,zakazuje psát o Martinu Mictla|ovi, Heleně Vondráčkové, Janě Gav|asové y souyis/os ti s kauzou
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o nernravném sexuálním životě, jehož je pan MM hlavním akterem' Tyto informace byly při tom

zveřejněny v tisku a sexuální korespondence otištěna z materiáÍů staŽených z !91ich mail'

korešponáence' Pan Šinay kauzi znovu atevřel...obhajoba pana MM prokázala opět tži a mstivé
jednání. Na Pana Šinagň h uvalena exekuce, že nesp|nil přání pana MM, nepsat o této veřejně

propírané nemravné kauze.

Jsen dtouhodobě pamlouván veřejně dehonestován a pronásledován pravnÍky MM za ta, že jsem

veřejně sděIi!, Že pan MM Je lhář, podvodník a že krade, Byl jsem i mediálním zástupcem pana

MM upozorněn, Že se Íěší Že na mne bude padánatrestní oznámení za pomluvu. Martin Michal
veřejně vyhrožoval na moji adrestl, že mě připraví o dŮm nad hlavou" ( Pestý svět)

Prota předkládám důkazy o pravdivasti rnýclz výrokďl a podvodném iednánÍ pana MM

1. Lhář Martin Michal

Existuje neskutečné množství výrokŮ pana MM, které dokazují, že lže a podvádÍ. Sám se veřejně

usvědčuje, protože už všechny ty lži během deseÍi let neuhlídal .

Nejzásadnější Iži, které MM bezt.restně vypoušti do méďíí i v asobním a profesním živatě.

Vysokaško|ské vzdělán{, pitot dopravních {etadeÍ, úspěšné podníkání , rodína lleleny
Vondráčkavé,

Veškeré infarmace o vzdělání na vysaké ško/e s výstedným titulem JUDr. Nikdy nedolažil ale

damáhá se soudnÍcesÍou finanční satisfakce, za údajnou omluvu.

( Karlova univenita, Vysoká škola právníha charakteru, Vokovice, jakási vysoká škola na

Slovensku)

a1 JtJBr. Manin Micha!",.Neoprávněné užívání titulu JUDr. v situacích, kdy si vylepšuje pozici
, :::*::,.":\ -.3,1-.á-|:t :f:zak|áť:ání ťir*ry:" či ascbníclz vztazích. 3edná se tedy vždy o podvodné

,::_:* ::-) -:- _ j-"' : . .a :..'::i :e:é,z:jc:, ,*r,*.,r:ici !:.sti-l. které béžně užíval.

- ' j: :Í zel.á:áni firem viz obchodní rejstřík, pas, řidičský prŮkaz, matrika, atd.

Dakonce iv přeclmanžetskó smlouvě se pyšnítitulem JUDr' )

Vzhledem k tomtl, že se patnáct tet otáčí na nepravdách a na základě těchto tživých tvrzení žádá

finanční adškodnění pa všech, kteří to zpachybňuji, jsem přesvědčen, že se jedná o podvodtté
jednání s cílem neoprávně.ného obohacení a poškozeni těch, které nařknul ze spáchánitrestnóho.činu' 

Proto žádám poticii ČR o zjištění pravéÍlo stavu titulu JUDr. Martirla Michala, aby tato situace

byta jednou pro vŽdy a pro další neoprávněná soudní jednánÍ vyřešena.

Vzhtedem k tamu, že jsem přesvědčen. Že se celou dobu jedná o trestný čÍn s cílem vÍastního

obohacení na úkor jiných , žádám poticii Ča aoy tento trestný čin vyřeŠila a následně potrestala

viníky za padvodné. je.dnání při vytvářenÍ a užívánÍ paděÍaných osobnich i obchodních materiáÍŮ v

obchodním styku"

b) Lež č 2. Pilat

Jsem piloten dopravních tetadet a ještě jednou bych chtěI zažít ten krásný pocit svabody v'e

vy,škaih 1a 000Kn, Byl jsem druhým pilatem, |étám do Phoenixu bez mezipřistánÍ, létám do

lžraete, 2affi Budu rctát ao Chrudimi svými letadty Air Central, musím zaskočit za nemocného

pítata (200O)V|astni!jsem 5 i7 dopravních tetadel .

S Helenkaujsem se seznámit jako pitot dopravního ]etadla, které jsem vlastnil , kdyŽ jsem ji vezl

kamsina dovolenou.

Ioťo yšech no a veškeré daÍší výroky o piÍotavání pana MM je lež, Patvrzená Řeďitelstvím
letového pťavozu, kde jména Martin Michat jako piÍot dapravních letadel nikdy neexistovala,
Nernoh| rnít tedy jakékaÍi pÍletní asvědče*Í na ta, aby byt byt, ďruhýrn pilotern dapravnÍho
letadÍa.



7. strana
Usnesenío odloŽení le Q159a odst. 1 tr

Jediné co vlastnil, byÍo osvědčení pilota jednomotorových letadel, tedy osvědčení sloužícÍ ke
spotlovnímu pilatavání. Toto osvědčení mu skončilo asi po dvou letech v roce 1997, kdy Žadal

z vazební věznice o povolenÍ k letu, aby si obnovil oprávněnÍ. Nebylo mu povoleno a ivzhledem ke
zdravotnímu stavu již nikdy osvědčení pilota nezískal'

A tak veškeré články a infarmace o lWM pilatavi jsou velká Íež apět sÍoužící k tornu, aby
obelhal své ako!í a zís{<aÍ na ďústojnosti, pratože piÍoti jsou uznávaná profese.

Z toho důvodu je zřejmé, že veškeré aktivity pana MM v Chrudimském fotbalovém klubu byty
podvodné a jak se ukázalo, měly i za cíl okrást podnikatele lvana Hoffmana o vetkou surnu V,do1arech 

jako rychlá pŮjčka na zboží z Číny' Zápis z fotbalovéha klubu svědči o lžích pana MM
právě v obtasti financí a pilotování' kdy sÍÍbuje miliony, které nemá a pak se vymlouvá, že musel
zrušit plánovanou schůzku, protože musel zaskočit' za svého pi|ota a odletět do Mtlichova,

! za tuto moji ověřenou infarrnací kterau jsem zveřejniÍ, po rně MM a ieha právniěka Jana
Gavlasová hod|ali vyrnáhat finanční bdškadnění, čímž se chtěIi obohatit a fflne okrást na
základě tživého tvrzení" To se již 15 Íet apakuje"

c) Lež č.3, Bv! isem osvobazen, isern čistÝ a trestný čin jsem nikdy nespácha|.'. s
advotáním na rozsudek saudu a budu žalovat stát za paškození jména a neapráVněnou vazbu'

Nepochapitelný rozsudek i po prŮkazných dŮkazech znaleckého posudku, které usvědčují MM a

.fetla spoiečnost Terrex z mnoha podvodŮ na Banky a partnery, jej soudkyně nepas|ala do vězení
s i,.,:. Ž* s* siee skutek séaí" ale nebyÍ prakázán umys| A že je pan MM konzistentní při
:::;,:.:.,ž*.:,=?*| ž::::,::-' " ,.iZŠy,:*,,,,-:aler |'i,::I,',*ě:, D:jánc úmyďně nespáchaí. {
::: -:: - ,: ! r:', 3ii.*:*Srl; ?' iav1a nebyi die dvau paraErafu stíhán, ) A také, že v té době
:.|.:s*is a:cn*riního dění to tak chodívalo. Ale pří tam pracovníci banky, kteřÍ panu MM poskytli

během tři dnťl neoprávněný úvěr na několik milionů dolarŮ bylÍodsouzeni nepodmíněně,,.

Zároveň také |.,lniKredit Eank, která byÍa par?em MM akradena a několik milionů, se ďoďnes
domáhá ocškodnění. Prato je pan MM v exe\tuci, která dasáhla již min. 2a milionů korun,

Jako nemajetný nic ExekutorŮm nesptácí, ale podává dalŠí a další trestnÍ oznámenÍ na nepřátele,
na pořadatete, média, kde Žádá vysoké finanční odškodnění. Z toho vyplývá, Že aby jako
nemajetný moht slaŽit kauci u saudu, musí někde ý statisíce zÍskat. Ale jak, kdyŽ Žádné nemá?
Jedná se totiŽ o milionavé částky, l<teré požadovaljako agentura MM např' po Martě Kubišové za
to, Že s nÍm admítla spolupracovat a nepodepsa|a mu nabÍzenou nevýhodnau sm|ouvu.

d) DaÍšÍ spousťa tží , jaka např: že jsem poticii Prahy 1a poslal da Řitt<y, aby tam kontrolavala

iů, H,t",y,.když byia ná zájezdě v AustrálÍi. Policie Prahy 10 mijasně poturdila, že tato nařčení
je vykanstruo,,,e a falešné, protože nemá ani moŽnost do jiného okrsku Prahy vyjet něco řešit.

e) Že jsem zakázal hrát písničku Copacabana v rádiÍch, abych Helenu poškodil . Je to profesní

nesmyst, protože bych tím ničil svoje díÍa a já s Helenou spor nerněl'

Naopak MM zakázal hrát moje pÍsničky na Heleniných koncertech. To je dok|adovatelné z výpisŮ

oSA, kde mám svůj osobtlí účet a vidím, jak byla která moje skladba užita na veřejnosti, nebo v

médiÍch. ExistujÍ a tom i svědectví.. '

D Datší pom|uva mé osoby a mé práce, že rodina nutiÍa Helenu aby zpívala moje píst"ličky přes

ía, že podte MM ,nestály Za to' ale Helena musela poslechnout rozhodnutí roditly' Jsou to
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pamstychtivé, psychopatické a na cti utrhačné pomluvy pana MM, kteý je nestoudně opakuje ve

své knize, nebo v bulváru.

2. Mar.tin MÍict'lal je zloděj.

Existuje někaíík případŮ, kdy se jeďnání Martina Nlichala posunulo od podvodu ke krádeŽi.

L Ptat v Řitce'

V době, kdy byIa sesťra Helena na zájezdě myslím v Austrá|ii, se MM pustil do úpravy Helenina
domu v Řitce. A můj oÍec se pak dozvědět, že 40 m dřevěného pÍotu vyjde Helenu na 24a 000 KC'

Byto to d|e účetnictví pana MM, kteý byl v té dabě Údajně ředitelem stavební firmy Best Praha (

nebyt, další tež) Proto mŮj otec chtěl po Heleně vědět, co je ta za nesmyls, Že tato stavbička má
stát 240 000Kc. Následoval telefon Heleny ze S|atiňan panu',řediteli,, Michalovi, aby jí vysvětlil,
kolik že to stojí a že se to tatínkavi zdá moc... odpověd, zněla, Helenko /os špaťně pochopila pÍot

bude stát jen 160 000Kč

Tecly opět diskuze nad nehoráZnou sumou za 40 m dřevěného plotu' Protože jsem se již v té dabě
nuše| bránit mediáIním útokům pana MM, Napsal jsem v někteým médiu, že jen blázen by mah|

věřit tomu, že 40 m dřevěnéha plotu stojí 160 00a Kč'

Byl jsem osočen, i sestrou' Že o tam nic nevím a že je vše v pořádku a Že ta částka je nižší, Asi

,jen,, 1a0 000 Kč

Proto poslat otec da Řitxy tape odbarnÍka, aby zam.ěřil plot a udělaÍ kalkulaci, protaŽe uŽ v té době

prosakavaly o panu MM podivtlé zprávy ',. ' '.opět z taha byl atak pana MM že jej chcene
poškodit. Přes to, že v navinách najednou vyšIo, že přece plat vŮbec nebyl drahý a že stál pouhých

60 0O0 Kč. , výsledek odborného pasudku na tento plot zněl max, 35 000 kč. !!!

ll, Auto Audi . Další krádež tÝkaiící se Het'egY. se týkala jejího auta. Pan MM na něj
ar! údajně nechal nanést ochranný lak proti pažáru a Helena mu tedy vyplatila asi 10 000 Kč.

!:ť.i ss :;Í',:b.! :e,:j |.,ÍeŽ'L'j ť,cťfnlan*vi. tehdy ještě příteti a

Fanu iernanovi se ta nezdálo a poŽádal po týdnu pana MM, že by taky stál o ten nátěr proti
poŽáru, aby zjistilo co se jedná. , odpověď MM zněla. 8$ďeš se divit, ale ta Americká {irma
zkraehovala' Takže Helena Vondráčková zaplatila za neexistujíci nátěr panu ffrM 1a a0Ú KC.

{ Svědek lvam Ílaffman}

ftt. Madelingavá spo'lečnostv Praze,

Martin Michatto dabou bez prace tam jezdil vysedávat za svojí ženou, která zde dělala účetní.

Jeden ďen se ztratily peníze na výpÍaty a ad té doby se tam MIM neukázal,

Majitelce akcií Air Centra! paní Zahradníkové, i panu Stiebalovi bylo vyhražaváno násilím. A pro

zišt<áni počítače, ve kterém byly informace o Air cenrtal a dalších dŮležitých věcech byl proveden

průtam zdÍ k tomuto počítači ' Pan Stiebat, kteý podal na pana MM trestní oznámení byt zbit. Bylo
'mu 

také vyhražována zabitím jeho vnučky, adstoupit ad stíhátlí. Pan Hoťfman v Chrudimi byl

napaden skupinau bouchačů' Na Jiřího Vondráčka byl vydán požadavek na zbití.

!V. Air Central

DIe datožitelných materiálŮ se MM pokusi| navýšit, akcie spoíečnosti, Aír Central a okrást
tak st,opratentní majitetku všech dosavadních akcií, paní Zahradníkovou.

+ Vyluxování kredítní karty

V. Firma Best Praha" ( dva zedníci) a které MM tvrďil, že je jejÍch řediteÍem, dělaÍa

co nejdražší ffisťala se do zvláštní situace:

Jednoho dne, na konci rekonstrukce jim jejÍch proklamovaný ředitel MM oznámil, že uŽ pra ně

nepracuje a Že prac,uje pro paní Vondráčkovou. Při propÍácení faktur Helena V. odmítla prop|atit
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zbývajících 35a 00O Kč' Na jejich dataz proč' jin bylo HeÍenou sděIeno, že uŽ musí jednat jen s

Martínem M', kteÚ jiťinančně zastupuje.

DŮvodem z úst MM byto, Že odvedti Špaťnou práci,..nedodětati spoustu práce a částku jim

Áápiiituti . Výsledie, nyto, že tyto d.va poctivé zedníky rozeŠtval proti sobě a firma skončila v

krách,u. MoŽná opět jako v jiných případech v konkurzu.

To vše nám později pan Šárka a jeho kolega Basika papsali, (Viz příIoha)

Byti tedy okradení o poctivě vydělané p'eníze. Z jejich výpovědi a celé rekanstrukci vyp|ynulo, Že

iyti n,,óe,i paneťn 
^;íM 

i oprávám a výměnám věcí, které výněnu ani opravu nepotřebovaIy' A

když tlové, iak koupit drahé. ( Ktiky, kěsmen, práce . '. yše předražené. )

Jakýchsi 60 000 Kč z této rekonstrukce si nechal pan MM z úctu HV postat na účet své bývaté

manŽetky nany uiinálovi, od které je pak následně vyžadovat' Byty to peníze ukradené z

roipoeti rekon.strukie a přeposlané próto,.aby se nenašly ve vyúčtovánÍ panu MM za práci.' Jak ta

dopadlosukradenýmipeněziHelenyvíDanatV]ichaÍavá.

A|e tím, že je vrátila, velmi pana MM rozčílila..,.

vl. Krádež ve fázjpetíusu:

Podvodné jednání s cílem obohatit se.

Da chrudimskéha fotbalu mět Údajně MM a Air Cent.ral dle smtouvy investavat \1Ždým rokem 2 mil

Kč' přes to, Že jeno iýryatý spa1ůmajitel firmy M.S. furdí, že neměti ani 5a0 000 v kase, na taž

letadta, kteými chtěl údajně MM Íétat da C.hrudimi a podnikattam s vietnamskau komunitou.'.(

proto sl nechal zjistit přistávánÍ svýctl tetade1v Pardubicích nebo Chrudimi)

Fř a.,,lednáváni o podmínkách s C'hrudinským fotba|ovým ktubem ( existuje zápis) poŽádal

:-,ž--,?:_.::""r s;*be s:oIečn{ka n' Svafu*#}t a p*jčku 2Ú }aa dalarů na nákup penálŮ, které právě

:,1:: .: z: !- : -::: ,., - -.. - ::'-::' *i-'::::4,-,3::i:aď*n: cna rJaffmana nevyšeÍ Logicky

.:. i:Ž_ -: s.:-z:-,. s:é,.!; ,.'n."panu Michaíovi, Že nu muŽe pújčii, ale je ta-zbytecné, protaže přeci

í,ia.:ě s:,ibi!. Že p,,rtir_posle,na účet klubu' jehož byl py l.H. mecenášem 2 mi |. Kč. Tak at,

neposí!á ce!é dva *,itiony, at' si z toho částku 20 1Oa dohrů zatín pŮjčÍ a pak to doplatí.

od té doby už O pailu MM v Chrudimi nÍkďo nikdy neslyšel viz zápis .

Cíl okrást přitéto chrudimské misi pana Haffmana je potvrzen svědkem'

Pomsta panu Hoffmanovi na sebe nenechala dlouho čekat a pan MM a Helena posla/Í Manželce

lvana atřesný dopis,. káe ji vyzývají aby si svélro nuŽe htíctala, protože pan Hoffman měl pý v
úmystu ji opustit a odejít za Helenau Vandráčkovau.

Tímto odsouzeníhodným dopisen se chlubil pan MM i v Amfoře, kde byÍ pan Hoffman dlouholetým

členem a spofizorern.

osabně jsem dostal několik SMS z mobilu l1eleny, kde mi spílá a vyhroŽuje, abych jí uŽ

neobtěžova] a dal ir poxoi , nezesměšňoval se na ieřejnosti, Přes to, že 1sem mělfyťo sms l s

adresátem dlouhá,teia v mobitu, Helena tvrdita, Že z jejiho mobilu mi žádné s/ns neposílala a jejÍ

manŽel také ne, praize 1i to řekl' . .. Podobné dehonesiující sms dosťá vat i bývalý kamarád Heleny

Miloš Skatka, kteý si fuké acitl v souko!í nerlávisti pana MM a následně i u soudu .

VÍt, okradená Banka a Exekutor

Přes to, že je zcela jasně v materiálech Justice CZ napsáno, že pan MM, spolumajitel agentury

MM, kterau napůt vlastní s Helenou Vonclráčkovau nesmí s tímto podítem nakládat, protože je

součástÍ pno exekuce, byÍa jeho poÍovina agentury během několika týdnŮ prodána Heleně

Vondráčkové, Tedy neje,","ópra,nany t<rox, áte i poškození banky, pra kterou měÍ exekutor

peníze z této agentu.ry získávat.
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V případě, Že od Heleny Vondráčkavé peníze získal, měly týo i přes neoprávněnost prodeje,
putovat exekutoroví. Stalo se to?

Dnes vykazuje Maftin MÍchal nulový' přÍjem s tím, že mu vyplácí Helena životní minimum za jeho
sluŽby . Na sociálních sítích se holedbá tím, že je daňovým poplatníkem a tepe coby statečný a
vele poctivý občan do nešvárŮ soudŮ, po|icie, ministrů a dalších hříšníkťl tohoto státu a soudíse se
všemi, kteří pý nedadňují pravidla slušného chavání.

MéIa by se tedy prověřit leha finanční potitika, Ílelena V. pradala agenturu údajně ďo USA,
aby se MM mohtsouďiť s Ceskýnr státern o vyrnyšlenow újmu. Jednatel této USA agentury
(běžný právník) ie MM, on nebere žádné oďměny?

Vvh ražov á n í tv rďÝm pos.ti h e m 
" 
n a š em.u atc i.

Po zveřejnění otevřeného dopísu, ktery napsa| náš oťec Jiří Vondráček sen' do jednoho z
časoprsri, byl navštíven policií. kdy byl upazorněn na jakousí mažnast postihu , prataže by neměl
mluvit na veřejnosti o panu MM a jeho Age-ntuře.

Na jeha adresu příšel výhružný dopis, kteý sepsala advokátka J,GavÍasová jako výstrahu proti

našemu otci. Má okamžitě zanechat protiprávního jednání a z pověření MM a agentury mu

zakazuje psát o nich. A a protože tehdy byla majitelkou agentury Helena, týkato se ťoÍo

vyhražavánítvrdým postihem, tedy soudem iverbálních poznámek vťtči vlastní dceři.

Rád bych ještě připaÍnenu!, část z dopisu' kde se Marlin Micha| v korespondenci s J Gavlasovou
domtouvajíjak budou postupovat přÍjednání s Helenau.

Jedná se o mailavou komunikaci z r. 2a04, která se dosťa/a do několíka bu|várních novin a kterou
obdržet Í náš otec Jiří Vandráček'

Přes ťo" že v médiích při konfrontaci s maily MM tvrdí, že se jedná o podvth, přiznává že na těchto
*é:sgásh kanunikoval s paní GavJasovau pracovně" Naopak paní Gavlasoyá se vyjádřila, Že

ž:.*3: :-,:;,j :. :;i -5.ř;ký T**g tatáění íež'

:3*ž ,,,,:.*,:,ž -? ':,.,,=2.,3' ál9 je neaKceptovatelné. aby pa pravaÍení se tohoto
,. manŽetku ještě žatoval ty, kteří tuto nemravnast odhalili.

iúaprasto nepřijatelné je i domlouvání se , jak na Helenu, aby už konečně zatratila svého cýce a
radinu pomací smyšleného příběhu o tam, Že si hledá nějaké jiné bydlení. '..t když by stačilo si řÍct

asi za co, kdyŽ je nemajetný.,.

Pokud se týká Lucie Vondráčkové, tak k tamu se vyjádřím v tom směru, že když začala moje dcera
Lucie vstupovat do show byznysu s písničkami, tak nám říkali, že v rádiu nebudou Lucii hrát,
pratoŽe se hráIa Helena Vandráčková, dáÍe kde zpívala na rŮzných akcích, tak tam najednou
dcera Lucie nesměla zpÍvat.,,

Zpodání vysvět|ení, ze dne 19'9'2017, Adély VAGHTOVÉ, nar. o2,o9.1989 vČEsxÁ t-ípn,

trv. byiem ŽlŽxova 846, 473 01 Í{o\.Í BoR^ARNULToVICE bylo zjištěno, Že článek v časopisu
Pestr.ý svět, kde pracuje 1,5 roku, vznik| na zák|adě jejího rozhovoru s Jiřím Vondráckem, kdy ho

osobňě kontaktovala, CaŽ je běŽná praxe a rozhovor se týkal narozeninové os|avy fiubilejní) jeho

sestry paní Heleny Vondráckové. Uvedta, že mu 1e1í aIázky neby|y moc příjemné, a|e vys|ovi| svůj

osobnÍ' názor, z některych otázek by| Í smutný, ale podle jejího názoru hovořil pravdu, protoŽe

odpovídal bezprostředně na po|oŽené otázky'

Zpodání vysvětlení, ze dne 73,2a18, Martin FR'ANOE, nar.22.a4.1969 vSoKoLoV, trv.

bytem 2B. PLUKU BB5/,10, 101 O0 PRAHA 10-VRŠOV|CE, bylo zjištěno, Že vlastní agenturu, která
piovádí benefiční koncerty' S Agenturou MM Praha s'r'o. problém nikdy nemě|, Helenu
Vondráčkovou zvou na tyto benefiční koncerty, taky se v pořádku uskutečnily. Uved|, Že v je1ich

''branŽi'' je běŽné a ustálené, Že pokud se jedna umě|ecká osobnost nemusí s druhou, agentury
toto h|idají' kdy je zvána vŽdy osobnost, která je pro danÓ místo dů|eŽitější. Je pravdoti, Že paní
Helena Vondráčková by|a pozvána na beneíiční koncert a panu Jiřímu Vondráčkovi se sdělilo, Že

zde bude přítomna jeho sestra, tak aby z důvodu klidného průběhu akce nejezdil.
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Kvýroku...'a|e Helena udává svoje karnarády, Žalovala svého tátu, bráchu, své přáte|e.''.

policejňí orgán zjistil, ie Agentura MM Praha s r o., pod'a|a trestní oznámení na Martu Kubišovou

za ušlý zisk za neuskuteěněné koncerty Goiden Kids. 
' 
Agentura tento spor prohrá|a. Marta

Kubišová byla kamarádkou l.{e|eny vonoiaorové. Na webových siránkách ahaonline.cz ze dne

9.5'2013 uved|a H*Ěn" Vondráčková, že důrazně odmítá, Že by dlouholetou kolegyni a

kamarádku hnala před Soud :.'Soudila se s ní agentura, která mne zastupuje. Já jsem Martu

neŽa|ova|a,.. Agenturá nrvi pratra s.r.o., jejímŽ jediným jednate|em je Martin Michal, manžel He|eny

Vondráčkové. V zaroiě byio poŽadovánó, aoý Narta Kubišová zaplati|a částku cca 1,3 mi|ionŮ

i<orun paní He|ene úó"*'áer.ové' Tato kalsza 
-byla 

velmi mediálně sledována' psaly o ní všechny

časopisy, noviny i o tom informova|a Česká televize' Da|ší část výroku o tom, Že Ža|ova|a svého

tátu po|icejní orgán zjistil, Že JiříVondráČek st' dostal dopis od práv.zást. Martina Michaia a He|eny

Vondráčkové .luorl.liny Gavlasové, datované dne 5.2'2ao1 Výzvu k zanechání protiprávního

llJnáni, ve kterém byto oůrazně. konstatováno, Že má zanechat pom|ouvaČné nepravdivé a

nactiutrhačné výroty ítlei ;e1imu K|ientovi Martinu Micha|ovi (a *sobě jeho manŽe|ky s ttíŽ je

úzce spjat iax osJbnc tur.,pracovně| jinak se 9u99u bránit právnÍ cestou. a nás|ednó bude

náp'o'tó píesně uýii=l"n. ipůsonená t'najetková škoda, která bude bez da|šího vyrnáhána.

K další části výroku ..''n|-á.t]u (Ža|uje) po|icejňí orgán zjisti|' Že v periodikách, či dalších ěasopisech

se neustá|e artuarizůje úoj ňe'i'.rírim Vóncráěrem a Martinem Michalem' kdy názory Jiřího

Vondráčka zveřejňu1í-íe stáie stejné formě, Martin Michat jej nazývá |hářem' Dá|e bylo zjištěno, Že

Jiří Vondrácek se účastní četných výslechů lak u policle tak před souden"l v kauzách

Mantina M!cha|a, Agentury MM 
-Prahj 

s.r'o.' t-leleny Vondráčkové ( ve spisovó maieriá|u

doloŽeno kopiemi od.soudíiod po|icejního orgánu1. Dáte by|o zjištěno, Že pod oRl|-12045/Tč.

2007 bylo Usnesením policejniilo o-,gan.' rJzhodmut'o.d|e $,t59a odst. 1tr. řádu, zo dne

2.1.?088,v návazno'ti ň" potvrzující ilsnesení ohvodního státního zastupitelství pro Prahu

i, t.J" *i*o jine uvr .llří úondnáček označen, Že se moh! doptlstit trestného činu pom|uva

á;- ď eog tn' zákoníku. Trestní oznámeni podávala práv.zás.t. Martina Michala, Heleny
lě*núrábkavé a AgenŽue.y MM Praha s.ř.o.' resp. podnět k pnověřeni okolností nasvódčujicí
*'ary,;. 2e cu*tr* ušáet,*{'ani Žr*stn*h* *in'u. ze drae ?7 "?.?**7, v této kauze se také hovoří o

.- i::.: ,i:':-?:o-.:,.;,, u,,, n'r,,l **l*únaI* * *Lán*k' ''V*ndráčková Vátka svlastr.lítt,l otcem. Fod

iF,|1-Ž,:?77,.Tc-2ú1?-eÚ127? byic zjištěno' Že dne 12,4,2E12 podávala Mgr. Jana Gavlasová

*z*árnení c skt.'lteěnostecÍ.t důvo*ne nasvědčující tomu, že došlo ke spáchání trestného

ě!*u a to ze straný ;;*il''o Vondráčka, který se mohl dopustit trestného činu křivé výpovědi ve

imvsiu s 346 tr. zářoníku (36C 25I2o10, Krajský soud v ?raze, ze dne 19.3.2012) a pomluvy dle $

184 tr. zákoníku (te|eviz.e Markýza, pořad Smotánka ze dne 12,5.2a12, svýrokem Jiřího

Vondráčka.,o,n"*ou"tel |Že, krade a podvádí'.... Toto odůvodnění se tedy vztahuje ina výrok
,.Mys|íte, Že bych *er 1it na os|avu někomu, kdo mi posílá pozvánky k soudům a na kriminá|ku?''

pokud se ýká výroku : '....on vymysle|' jak to Y-qěJ.! aby nikdy nebyt chudej. A tak si naše|

zpevaexu.ýěoět,.z" mázázemiár.ooinu,-kdeseříkádoočí pravda.AkdyŽjsemsi ji dovolil říct,

tak nás jaro pravej šikovnej podvodník odstřiht. A podaři|o Se mU to.'-'', zde po|icejní orgán

upozornu;e, Že tato tvrzení 
.ni, 

ju rozhodnuta pod oR||-12O45nč-2007, oRll.20977lTč-2a12.

Oa1277 a dále iarsoátu1e stu)ua.kriminální poiicie a vyšetřování, Praha 5 bylo tak i rozhodnuto

pocbnrr-o sazire-ioa7, oR||.121 g6ffč.2la7, oR|l-27586|ČJ-2Oa7 , oRl|-1901/Tč.2009 a řadou

datších a daiších rozhodnutí. Subjektivní pocity či nesouh|as dotÓené osoby s pubtikovanými

hodnotícími údaji nejsou s to nap|nit skutkovou podstatu tohoto trestného ěinu

Dále policejní orgán zjistil, Že Jiři Vondnáěek byl votár.l jako svědek k Nlěstskérnu soudu

v Fraze, dne 241.1a14,Vedené pod 37C 14gnaa4, Řterý dosud není skončen a zde oznamovateli

je Hetena Vonoraít<ová, Martin ui.nut zast. Mgr. Janou Gav|asovou, Ža|ovaný je Bauer Media

V.o's., dá|e dne rg.3'2ojo před Krajský soud v Praze, pod 3sC 1ry?ffia, kdy Žalobci by|i Helena

Vondráěková, Martin Michal, Michaela Kocourková, Agentura MM Praha s.r.o., Mgr Jana

Gav|asová, Ža|ovaní lng. Jiří Fiala, lng. Jiří Šebek'

Ze spisového materiálu oRll-197orTč.2aa7 bylo zjištěno, Že Martin Michal nevystudoval

Žádnou vysokou ško|u s oprávněním uŽívání akademjckého titutu .]UDr .jet'rfli bylo prováděno ve

".".r.' 
vyiokých školách v tehdejší Čssn, tenio titul mu mě| být vydán Vs Sr{B při univerzitě
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Karlově v Praze, pod ev'c. VŠK-3/l|-82' na základě toho, Že ltliartinem Michalem by|o odmítnuto

uýoani předkládaňého vysokoško|ského diplomu, věc by|a dle $ 159a odst. 1 tr.ř' od|oŽena.

Dále bylo zjištěno, Že tento titu|.mě| Martin Michal uveden i v pase č. 1378800, který byl řádně

vydán ane i.lz,'l994 tehdy ještě policejním orgánem, který tuto agendu vedl ai do r. 2000, poté

sbravu těchto agend převzáty Městské části. Kopie je součástí spisového materiálu.

Součástí spisového materiálu je také úřední záznam, ve kterém je zaznamenána periodika,

kde Martin Micha| a He|ena Vondrácková se vyjadřují směrem k Jiřímu Vondráčkovi. Dá|e úřední

záznam, kde je dos|ovný přepis z CD Bauer media mezi redaktorkou paní Vachtovou a Jiřím

Vondráckem, tento přepii končí v momentě. kdy jiŽ si oba aktéři povídají o jiných, pro tuto věc,

nedůleŽitých věcech'

Z obchodního rejstříku firmy Agentura MM Praha s.r"o. bylo zjištěno, Že jediným jednate|em,

ktený jedná samostatně, podepisuje se tak, Že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoručnÍ podpis

le rrlJ*in Michal. Spo|ečníkem do 28.12.2011 byla He|ena Vondráčková, nyní je společníkem

Lveden a to od 28.12'2011 WATERFALL AGFNCY LLc' Ve výpisu tohoto subjektu je dále

uvedeno', Že okresní soud Praha-západ ze dne 9'8.2007, čj. 13Nc 670412007 snabytím právní

moci dne 31,1'2008 byla nařízena exekuce na majetek povinného Mar1ina Michala' Tato zástava

byla zapsána dne 14'5'2oa4 a dne 10.6.2008 vymazána'

Z výpisu centrální evidence exekucí by|o zjiŠtěno, Že Martin Michal je v této evidenci a od

9'B.2007 je nařizena exekuce pro mi|ionové ěástky'

Ze soupisu, kdy He|ena VondráČková spolupracova|a s Jiřím VondráČkem, i s jeho manŽe|kou

Hanou, v tom směru, Že tito psa|i text He|eně Vondráčkové k r.ůzným písním, by|o zjiŠtěno, Že Se

jedná o tyto tituly, kieré ze svého repertoáru He|ena VondráČková vyškrt|a a tudíŽ tak zarnezťta
,pnij*i'* 

t**t"řů,l te.r.'to textů: To jen se mi zdá, MoR THAN WoRDs cAN sAY' Tam kde jsi ty,

i{r.:dha, Evergreen, Málem, Mám toho dost, Jen se mi zdá, Někdy jinde Někde jinde, Karneva|,

Zep* j., :**}. ieb* nejsem já. Potopa. Stín nás dvou. V připadě písní Dlouhá. noc, Vodopád' Já

:.,-"":- :á =:ž iž 
=.=*,* 

*.,:. -ar:|. sa ie*:ab;ešlé o csiatní. kieří na ióto písni spo|upracovali'

*:-: i*:.2* '. -3::t^ .= s:s:,e= rnaizr;áil lsděiení Jiříhc Vondráčka před soudem na

)-:::u.: i ,?3|'?*,i zr.e7.1J,aa}g,37C 149l2Úa4, zde také uvedl, Že není zván na spotečenské

,;ť-áicsti. nóuot' ie zvánajeho sestra Helena a jemu je vo|áno, aby nejezdil)' Jiří Vondráček se
k tomuto vyjádÍit, že tím hyla poškozena jeho rodina, nikdy by ho však nenapad|o Ža|ovat'za

to svoul sěštru. Ani v případě neochoty hrát v rádiu písně Lucie VondráČkové, neboť většina

upřednostňovala Helenu Vondráčkovou (praxe v ob|asti těchto umě|eckých osobností byla

zmÍněna výŠe - výs|ech Martina France).

Vpo|icejnich databázích pak by|o zjiŠtěno, Že Martin Michat byl vyšetřován pro mnoho

trestných čínů, které by|y s návrhem na podání obŽaloby zas|ány k so1!u' jeden skutek by|

amnestován prezidenteň repub|iky^. Z opisu trestního rejstříkul Martina Michata bylo zjištěno,

že nerná záznarn v rejstříku trestÚ'

Ze zna|ecKého posudku, vypracovaného |ng. Jiřího Křišťana, ze dne 11.6.1997, který je

součástí tohoto spisóvého materiálu by|o zjištěno, Že se jedná o znalecké zkoumání ťirem Terrex,

Air Terrex, CK Marinamar a Trans W obchodní společností s.r.o. k trestní věci obv. Martina

Michala, ;ířítro Scnu|ze . Terex s.r'o., vyšetřované obvodním úřadem vyšetřování v Praze 1' Že

mnohamilionovo uvéiy, kteró byly jať v USD tak v KÓ' poskytnuty neoprávněně, kdy však

neprevazovala snaha ůvěrové p'ó.truoty přímočaře odcizit, a|eza pomoci přemisťovánizávazkŮ,

majetku a práv na další su.bjekty časově posouvat závazkové vztahy aŽ do doby, kdy

financovánÍm z neoprávněně zijranr.icn devizových zdroju budou obratně vytvořeny zisky, z nichŽ

by se nakon"" p,o.iřednictvím dalších subjektŮ da|y úvěrové závazky vypořádat' to vše za pouŽiií

pózdějších slev při odprodeji zastavenóho majetku.

orgány činné v trestním řízení v přípravném řízení objasňují způsobem uvedeným v trestním

zákaně pueliu,o okolnosti svědÓící ve prospěclr i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede

($2odst' 5tr.ř.).
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Dokud pravoÍt.locnýrn odsuzujícím rozsudkern soudu necxívicra vys|ovena, ne|ze na toho,
proti něrnuž se vede trestni řízení, hledět jako hy by| vinen ($ 2 odst. 2 tr'ř.).

Na zák|adě nashrornáŽděných důkazů, které jsou obšírně popsány shora konstatuje po|icejní

orgán, Že nebyla nap|něná skutková podstata trestného cinu pomluva d|e s 184 tr. zákoníku ani

u.;énoprvním, ani v jeho druhém odstavci. Dle $ 184 odst'1 tr' zákoníku je uvedeno ''Kdo o jjném

'áeti 
n*p,uvdivý Údaj, který je způsobi|ý značnou měrou ohrozit jeho váŽnost u spo|uobčanŮ,

zejména poškoáit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou váŽnou

újmu, bude potrestán..., podle odst 2tr. zákoníku odnětím svobody budezákazern činnosti bude

pachate| potiestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci ,l tiskem, filmem, rozh|asem' televizí, veřejně

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně Účinným zpŮsobem. Je nutné tedy konstatovat, Že

při sdělení nepravdivých údajů musí pachate| vědět, Že svým jednáním mŮŽe zpŮsobit poruŠení

nebo ohrožení zájrnŮ chráněných zákonem. Subjektivní poeity či nesouhlas dotcené osoby
s publikovanými údaji nejsou s to nap|nit skutkovou podstatu tohoto trestného činu.

Jak by|o výše uvedeno, názor Jiřího Vondráčka se cca od r,2aa2 nezměnil, stále uvádí tutéŽ

skutečnost, nevyvstaly žádné nové oko|rtosii, které by naplni|y skutkovou podstatu trestného činu

(navíc není proŘázáno, Že periodika, či jiná média navzájem nepřejímají ',zaručené zprávy,,), Za
iyto názory bylo podáváno něko|ik tr" oznámení které by|y vždy od|oŽeny a v případě oRll-
izoasnuža17-73 potvrzeny obvodním státním zastupite|stvím pro Prahu 5, dále pak bylo

reagováno na další a další tiestní oznámenÍ, Že jiŽ bylo v podobné věci rozhodnuto, vŽdy se tyto

t<au"zy odehrávaly na teritoriu Prahy 5. Nyní by|o oznámení adresováno na SKPV Praha 10, pro

oyo|ište prověřov.aného Jiřího Vondráčka' Bylo zjištěno, Že Martin Michal uŽíva| titu]u JUDr. ačkoliv

k tomuto nemě| Žádné oprávnění (rozhodnut cit. výše), bylo zjištěno, Že má exekuce, které nejsou

splacenó a jsou mnohamilionové, by| majiteiem mnoha Ťirem, kteró skončily likvídací a další a dalšÍ

si<utecnosti. pot<uo po|icejní orgán citoval starší skuteěnosti jako např' znalecký posudek' Či pas

s uvedením iitulu JUDr. tak právě vycháze| z ust. $ 2 odst. 5 tr.ř', kdy oznamovatelé na dokres|ení

zz]é sl|uace uvedli ad r.ZaaŽ spory s Jiřím Vondráčkem, tak by|o nutnó konstatovat i důkazy, které

,:žŽ:. ',:.,*:.,':*:"ž1a,* t'1:r?.,s a*,1 se k,"a{T,,l'.l"t3 wfiáúrz|. Jiří Vondráček ve svém výslechu před

::-::* :^z - -: ::: j :*: ":?:::r -,::,, Ž*:.,.. ::3,r,,:ze* .esp oi'ia pcškozena ce|á rodina,
*Ž::.. *':",.2 '::::?:t.':,,a:1-sg:a i.ušit t<onceny s He|enou Voncráčkovou, Heíena Vondráčková

;yínlia ze svého repeftoáru texty, které jí napsala Hana, manŽe|ka Jiřího Vondráčka' Či Jiří
ťondráček osobně" Pokud Helena VondráĎková uvádí, Že ona ho k soudu .,nehnala.', Že to bylo

vŽdy jen proto, Že |Živé výroky v periodikách byly právě od Jiřího Vondráčka a tento musel jít

svebeit, policejní orgán se s tímto neztotoŽňuje, neboť jak jiŽ uvedla ve svém důrazném dopise
Mgr. Jana Gav|asová, která zastupuje jak Helenu VondráČkovou, Maftina Michala tak Agenturu
MM Praha s'r'o.' adresované Jiřímu Vondráckovi st' (viz. citováno výŠe) cituji.,,".....vyzývám,
abyste neprod|eně zanechal svého jednání, spoiívajícího v šíření nepravdivých' pomlouvačných a
nattiutrhačných výroků na adresu mého klienta, pana Mar1ina Michala, prostřednictvím módií a
přesta| se k jeho osobě (a osobě jeho a*anŽelky s níž je úzce spjat jak osobně tak pracovně)
jakko|i vere;ňě i soukromě vyjadřovat..', ostatně takto je to prezentováno i v módiích jak ze strany

lirino Vonáráčka, tak Agentury MM Praha s.r'o. Jak uvedla Helena Vondráiková ve sporu

s Martou Kubišovou, Že ona nepodáva|a Žalobu, ale Agentura MM Praha s'r o. veřejnost vníma|a

negativně spor mezi Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou, právě pro tento úzký pracovní i

so[kromý vztah, navíc by|o i prezentováno, Že Helena Vondráčková poŽadova|a po Maftě

Kubišové mi|ionovou částku. Niko|i Ža|oba Agentury MM Praha s.r.o. proti Martě Kubišovó' Stejně

tak osobnívnírnání Jiřího Vondráčka, který vytýká své sestře předvo|ánky na kriminá|ku a k soudu,

neboť tato podání byla dílem Agentury MM Praha S"r'o., která je Úzce spjata s He|enou

Vondráčkovou jak po pÍacovní stránce tak soukromé.

Vneposlední řadě policejní orgán konstatuje nález Ústavního soudu t.Ús B23l11, který

zdůraznii právo na vyjadřování se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy, to, Že

svoboda projevu, je- jedna z nejdŮleŽitějších hodnot kaŽdé demokratické spo|ečnosti, Že její

omezení1e vý;imrou, Řterou je třeba intermpetovat resiriktivně a lze jí ospravedlnit kva|ifikovanými

oko|nostňi, ňavíc je nutné konstatovat |.Ús 367/03 Že veřejně známá osob9 má více moŽností

obrany proti různým.nařčením, a proto se má na ní hledět přísněji neŽ na běŽného občana.
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Jak jiŽ bylo výše uvedeno, policejní orgán neshteda| nap|nění skutkov.é -,podstaty 
trestného

činu pom|uva, absentuje zoe formá|ni i máteriá|ní znak' a není zde nap|něna ani subjektivní

stránka trestného einu, kcv se úm'ysl nepodaři|o prokázat, neboť tvrzení vŽdy byta podloŽena

piiirusny*i oot<umeniy' opravdu 
'netze subjektivními pocity a nesouh|asem dotčené osoby

s uvereiÁenými údaji ňaptnit skutkovou podsiatu trestného činu' A jak bylo jiŽ citováno výše,

oznamovate|é by|i o rozhodnutí v podobných tresiních oznámeních informováni. o daných

skutečnostech by|i řádně informováni, by|o jim řádně doruĎeno usnesení policejního orgánu,

nás|edně potvzujÍci usnesení obvodního státhího zastupite|ství pro Prahu 5 a dalších rozhodnutí

policejníhó orgánu, přesto ve svých trestních oznámeních dále pokracují.

Po{icejníorgán proto rozhodltak' Ževěcdle $ 159a odst' 1 tr. řádu od|oŽi|.
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