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Věc : Výzva k odstranění protiprávního stavu – lživých a dehonestačních tvrzení – a jeho následků 

 

 

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

– kopie plných mocí jsou přílohou tohoto podání.  

 

Již po dlouhou dobu na svých stránkách www.sinagl.cz zveřejňujete lživá a dehonestační tvrzení o mých 

klientech, kdy opakované výzvy ignorujete, ba právě naopak, na jejich základě zveřejňujete další lživá 

tvrzení.  

 

Byť je z Vašeho chování naprosto zřejmé, že nemáte nejmenšího úmyslu napravit protiprávní stav, který jste 

svým jednáním způsobil – mimo jiné ignorujete pravomocné a vykonatelné rozhodnutí a neplníte povinnosti, 

které Vám byly uloženy – z důvodu nejvyšší právní jistoty v právním zastoupení svých klientů činím tuto 

výzvu.   

 

Jmenovitě se dotýká Vašich lživých a úmyslně dehonestačních tvrzení o mých klientech, jak jsou uveřejněny 

v následujících textech ve vztahu k Vašim lžím o minulosti mého klienta, kdy tohoto bez důkazů obviňujete 

z toho, že lže o své osobě, o svém vzdělání, křivě jej obviňujete, že páchal trestnou činnost v minulosti (i 

přes zprošťující rozsudek - tedy jednak hrubé porušení presumpce neviny a jednak nepřípustná výtka 

trestního stíhání), úmyslně lživě interpretujete rozhodnutí soudů v trestním řízení, tato rozporujete ba přímo 

popíráte, ačkoli jste měl a máte k dispozici zprošťující rozsudek, který jste opakovaně zveřejnil, zveřejňujete 

listiny z trestního řízení, které jsou neveřejné a které jste nemohl získat legální cestou, zejména pak tzv. 

znalecký posudek Jiřího Křišťana, který byl soudem odmítnut, neboť byl vypracován osobou, která nebyla 

znalcem a navíc byl zcela chybný, přes to z této listiny vycházíte (byť jsou Vám tyto skutečnosti známy) a 

stavíte na tom svá obvinění mého klienta, s tím souvisí křivá obvinění mého klienta z úplatkářství jak ve 

vztahu k jeho trestnímu řízení, tak ve vztahu k trestní kauze, v níž je obviněn jeho syn, dále křivě obviňujete 

mého klienta z páchání trestné činnosti v současné době, včetně nepravdivých obvinění z toho, že Vás 

pomlouvá a je autorem vulgárních komentářů, které na svých stránkách zveřejňujete a u nichž máme 

důvodné podezření, že jejich autorem není třetí osoba, potažmo, že tuto dobře znáte a s ní spolupracujete, 

dále jsou to tvrzení o stycích mého klienta a s tím související lživá tvrzení o tom, že jeho údajnou trestnou 

činnost kryjí vlivné osoby, a s tím vším související nepřípustné spojování osob mých klientů s jinou trestní 

kauzou a dále také křivé obviňování mých klientů z účasti na této trestné činnosti, která je meritem trestního 

řízení, se kterým jsou osoby mých klientů nepřípustně spojovány : 

 

 v textu ze dne 05.07.2011 pod názvem Podpořme Martu Kubišovou, není to jen ieií soud” na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1080-podporme-martu-kubisovou-neni-to-jen-jeji-soud.html 

je Vámi zveřejněno smyšlené tvrzení o údajných kontaktech mého klienta : „Asi na tom něco bude co 

tvrdí zlí jazykové, že kamarád Martina Michala a bývalý ministra obrany a ředitel ČSA Jaroslav Tvrdík, 

má mít kamarády i na VS Praha…?!“ 
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 v textu ze dne 02.09.2011 pod názvem „Skončí podivné trio The Golden Adults Michal & Vondráčková 

& Gavlasová v Bohnicích?” na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/1193-skonci-podivne-trio-

the-golden-adults-michal-a-vondrackova-a-gavlasova-v-bohnicich-.html pak je uvedeno : „Kdo nad ním 

drží ochrannou ruku a kdo všechno kryje prokazatelně zločinnou minulost Martina Michala?“ 

 

 v textu ze dne 19.09.2011 pod názvem „Po MUDr. Bartákovi další trestní oznámení na Jana Šinágla : 

Agentura MM s požadavkem 3.650.000 - Kč... .?!” na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/1229-po-mudr-bartakovi-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla-agentura-mm-s-

pozadavkem-3650000-kc.html jsou uveřejněny lži a křivá obvinění mého klienta, kdy neváháte obvinit i 

mou klientku z protiprávní činnosti na základě svých vlastních lží a údajných informací tisku, přičemž 

předkládáte listinu s tvrzením, že se jedná o znalecký posudek, kdy tuto jste nemohl získat legální cestou, 

neboť není veřejná a na základě svých lží neváháte ani podávat trestní oznámení na mého klienta, když je 

uvedeno: 

      „Martin Michal…dluží cca 385 mil. Kč…v podstatě je příživníkem, zřejmě jako celý svůj život, kdy 

žádné hodnoty nevytvořil, jenom kradl, bral a ničil…Kolik asi zbylo z milionů, které během své kariéry 

vydělala jeho současná žena…?!“ 

     „Mimochodem pan Michal je i absolventem tzv. „Vokovické Sorbony“, tedy majitelem nejvyššího 

vzdělání v oblasti marxismu-leninismu tzv. VÚML, takže má jistě předpoklady ke svému sofistikovanému 

jednání v rámci této zločinecké ideologie. Chlubil se kdysi i titulem JUDr. (bylo prý i na svatebním 

oznámení) a brevetem pilota Boeingu – patřičnými dokumenty o absolvování studia už nikoliv…?! Zdá 

se, že mu asi dochází dech, kdy prý od něho začínají dávat ruce pryč i jeho bývalí „kamarádi“, jakým 

měl být i bývalý ministra obrany Jaroslav Tvrdík, mimochodem také pěkný „sametový“ vejlupek. Jedno 

je jisté, že by si toto vše nemohl beztrestně dovolit bez patřičného politického krytí. Mnozí s podobnou 

trestnou činností už skončili dávno ve vězení…“ 

     „Dle tisku měla paní H. Vondráčková přiznat ke zdanění 23 mil. Kč za loňský rok – přitom nemá takřka 

žádné koncerty…?!...Neměl by se finanční či živnostenský úřad zajímat kde a jak k těmto penězům přišla, 

doklady o příjmech a vydáních…?!“ 

     „Na další přímý dotaz ohledně znaleckého posudku Jiřího Křišťana na firmu TERREX s.r.o. ze dne 

23.05.1997 mi odpověděla, že soudem nebyl uznán?...Kolik asi z těch cca 385.000.000,- Kč dluhů, pan 

Michal asi dodnes vrátil a kolik z nich asi zaplatili daňoví poplatníci…?!“ 

 

Dále je zde odkaz na podané TO z Vaší strany osobu mého klienta, kde opakujete své lži o jeho minulosti a 

křivá obvinění z trestné činnosti :  

„Dle mých informací měl p. Michal zpronevěřit cca 335 mil. Kč – viz přiložený znalecký posudek ing. Jiřího 

Křišťana ze dne 23.05.1997. Do dnes nebyl tento dluh uhrazen. P. Martin Michal se má stále nacházet 

v exekuci, přitom si stále udržuje vysokou životní úroveň a prezentuje se v médiích jako důvěryhodná 

osoba likvidovaná policií a justicí ČR, jak veřejně prohlašuje v médiích. Naposledy na TV Prima dne 

18.09.2011“ 

 

 v textu ze dne 03.10.2011 pod názvem „Zprávy a informace povzbudivé i nepovzbudivé z našeho 

zločinného Kocourkova…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1261-zpravy-a-

informace-povzbudive-i-nepovzbudive-z-naseho-zlocinneho-kocourkova.html jsou pak uveřejněny 

následující výroky, z nichž je především zřejmé, že jste měl nejméně od této chvíle k dispozici 

zprošťující rozsudek Městského soudu v Praze, který nejen, že úmyslně dezinterpretujete, ale použil jste 

jej k obviněním mého klienta z páchání trestné činnosti. Navíc uvádíte lživá tvrzení o tom, že můj klient 

byl bezúhonným jen proto, že se na něj vztahovala amnestie.: 

     „Povšimněte si titulu JUDr. Martin Michal, který měl údajně uveden i na svatebním oznámení, když si 

bral paní Vondráčkovou, či na předmanželské smlouvě, ale také v matrice, když se rozváděl se čtvrtou 

manželkou Danou Michalovou v roce 2002, a jeho pasu, řidičáku, a v některých firmách. Zřejmě ho 

získal asi někde v Plzni…?!“ 

    „Nechal jsem si MS v Praze zaslat rozsudek ve věci Martina Michala a dalších ze dne 6.4.2001. Za 

anonymizaci jsem zaplatil 600,- Kč. Málokdo má asi sílu si ho přečíst do konce, ale minimálně úvod a 

závěr doporučuji. V podstatně předsedkyně senátu JUDr. Hana Hubáčková říká, že na začátku 90. let 

kradli a podváděli všichni a že by tedy bylo nespravedlivé za to následně trestat. Znalecký posudek ing. 

Jiřího Křišťana soud neuznal, protože byl po jeho vypracování MsP zbaven funkce? Znamená to snad, že 

všechny posudky znalců v době, kdy jimi úředně byli jsou automaticky neplatné, chybné a jejich obsah už 
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není použitelný? Kdopak asi byl v tehdejší době zbavován funkce? Obávám se, že jistě ne ti, co pracovali 

tak jak si žádali mocní a vlivní a co dnes vychází stále více najevo.“ 

     „JUDr. Hana Hubáčková na konci rozsudku : „Je třeba uvést, že nikdo v minulosti nebyl trestně stíhán a 

jendá se o bezúhonné osoby.“ Dodávám, díky amnestii presidenta Václava Havla, bylo trestní stíhání na 

pana Martina Michala zastaveno. Amnestie se týkala „jen“ trestních oznámení na základě dvou 

paragrafů o padělání dokladů, na které pak získal podvodně úvěr na letadlo a ještě další podvod. Přístup 

soudkyně JUDr. Hubáčkové je dost podivný…?! Asi to musela být dost tučná obálka, ale dokažte to, 

že…?!“ 

 

 v textu ze dne 01.12.2011 pod názvem „Může zveřejnění RČ Heleny Vondráčkové na úředním 

dokumentu ohrozit pověst?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1453-muze-

zverejneni-rc-heleny-vondrackove-na-urednim-dokumentu-ohrozit-jeji-povest.html jsou uveřejněna 

obdobná křivá obvinění a lživá tvrzení včetně úmyslné dezinterpretace předmětného rozsudku MS 

v Praze obsažena v textu výše, kde jste neváhal – samozřejmě bez důkazů – obvinit mého klienta z 

úplatkářství: 

     „Povšimněte si i titulu JUDr. Martin Michal, který měl údajně uveden i na svatebním oznámení, když si 

bral paní Vondráčkovou, či na předmanželské smlouvě, ale také v matrice, když se rozváděl se čtvrtou 

manželkou Danou Michalovou v roce 2002, na jeho pasu, řidičáku, a v některých firmách. Zřejmě ho 

získal asi někde v Plzni…?!“ 

     „Nechal jsem si MS v Praze zaslat rozsudek ve věci Martina Michala a dalších ze dne 6.4.2001. Za 

anonymizaci jsem zaplatil 600,-Kč. Málokdo má asi sílu si ho přečíst do konce, ale minimálně úvod a 

závěr doporučuji. V podstatě předsedkyně senátu JUDr. Hana Hubáčková říká, že na začátku 90.let 

kradli a podváděli všichni a že by tedy bylo nespravedlivé za to následně trestat. Znalecký posudek Ing. 

Jiřího Křišťana soud neuznal, protože byl po jeho vypracování MsP zbaven funkce? Znamená to snad, že 

všechny posudky znalců v době kdy jimi úředně byli jsou automaticky neplatné, chybné a jejich obsah už 

není použitelný? Kdopak asi byl v tehdejší době zbavován funkce? Obávám se, že jistě ne ti, co pracovali 

tak jak si žádali mocní a vlivní a co dnes vychází stále více najevo.“ 
     „JUDr. Hana Hubáčková na konci rozsudku: „Je třeba uvést, že nikdo v minulosti nebyl trestně stíhán 

a jedná se o bezúhonné osoby.“ Dodávám, díky amnestii presidenta Václava Havla, bylo trestní stíhání 

na pana Martina Michala zastaveno. Amnestie se týkala „jen“ trestních oznámení na základě dvou 

paragrafů o padělání dokladů, na které pak získal podvodně úvěr na letadlo a ještě další podvod. Přístup 

soudkyně JUDr. Hany Hubáčkové je dost podivný…?! Asi to musela být dost tučná obálka, ale dokažte 

to, že…?!.“ 

     „Zajímavé, že na webu MsP je napsáno, že jméno pana Michala je uvedeno u 12 firem, které 

zkrachovaly, že s Agenturou MM nesmí být nakládáno a najednou je prodáno, přitom, pokud vím, se pan 

Michal nachází v exekuci! Jsem, pokud vím, jediný, který o těchto věcech píše a informuje, takže se zas 

tak nedivím účelovým a nesmyslným trestním oznámením ve věci r.č. či pomluv, které nejsou ničím jiným 

než zveřejněním pravdy.“ 
 

 v textu ze dne 17.02.2012 pod názvem „Je Martin Michal jako snad jediný pardonován exekutory…?!“ 

na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1629-je-martin-michal-jako-snad-jediny-

pardonovan-exekutory.html ve svých úmyslných dehonestacích a lživých tvrzeních pokračujete, a to 

včetně nadpisu, kdy mimo jiné zveřejňujete dokumenty, o kterých tvrdíte, že patří mému klientovi. Pokud 

by tomu tak bylo, pak se jedná o dokumenty, které jste – stejně jako údajný znalecký posudek a mnohé 

další – nemohl nikdy získat legální cestou : 

„Je Martin Michal jako snad jediný pardonován exekutory…?!“ 

„Je prezentován jako příkladný, hodný, milující a starající se manžel. Veřejně dostupná fakta mluví a 

vypovídají o něčem podstatně jiném…?!“ 

     „Jak si může takového člověka zvát do svého pořadu moderátor Jan Kraus? V jiných „talkshow“, 

resp. v jiných zemích si samozřejmě i takové lidi zvou do TV, ale nezávislí moderátoři se nebojí jich 

zeptat i na nepříjemné věci, které by měl vědět a znát nepochybně i Jan Kraus? Např.: „Pane Michale, 

nacházíte se stále ještě v exekuci?“ -  „Na jaké právnické fakultě jste získal titul JUDr.?“ -  „Na jaké 

téma jste psal závěrečnou diplomovou práci?“ -  „Kde je Vaše diplomová práce uložena?“ - „Kde jste 

získal brevet pilota dopravních letadel?“ -  „Z čeho žijete, když byste měl být jako exekuovaný bez 

prostředků?“ - „Pokud nejste v exekuci, proč nepodáte trestní úřad na katastrální úřad, který 

zveřejňuje nepravdivé údaje?“ – „Kolik koncertů uspořádala Agentura MM v poslední době?“ – „Je 
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pravdou, že došlo k překvalifikování Vašeho trestného činu tak, aby se na něj mohla vztahovat 

nadcházející amnestie?“, bylo by ještě mnoho dalších otázek…?!“      

     „Nikdy netvrdím, co nemohu dokázat, pokud mám pochybnosti, formulace tomu přizpůsobím – níže na 

podporu svých tvrzení uvádím 6 dokumentů z minulosti Martina Michala – posuďte a názor si učiňte 

sami : 

1) Pražská energetika a.s. – žádost o fotokopie o podaní k soudu Martinu Michalovi - 18.6.2001 

2) Pražská energetika a.s. – sdělení o přerušení odběru elektřiny Martinu Michalovi - 4.5.2002 

3) ČTÚ – vyrozumění o zahájení správního řízení dr. Martina Michala I. – 9.1.2011 

4) ČTÚ – vyrozumění o zahájení správního řízení dr. Martina Michala II. – 9.1.2011 

5) EUROTEL – poslední výzva před zahájením správního řízení JUDr. Martinu Michalovi I. – 19.2.2002 

6) EUROTEL – poslední výzva před zahájením správního řízení JUDr. Martinu Michalovi II. – 

19.2.2002 

 „…nebo naopak, kdy Jan Kraus vytváří dojem slušného člověka z prokazatelného podvodníka….“ 

 

 v textu ze dne 20.03.2012 pod názvem „Také Jiří Vondráček odhalil svojí otřesnou výpovědí před KS 

Praha pravou tvář zřejmého podvodníka a hochštaplera Martina Michala“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1708-take-jiri-vondracek-odhalil-svoji-otresnou-vypovedi-

pred-ks-praha-pravou-tvar-zrejmeho-podvodnika-a-hochstaplera-martina-michala-.html pod výrokem 

„Připomínám znalecký posudek Jiřího Křišťana z 11.06.1997…“, sloužícím jako odkaz, uveřejňujete 

opětovně listinu, o které lživě tvrdíte, že se jedná o znalecký posudek, která není veřejnou listinou a 

kterou jste nemohl získat legální cestou 

 

 v textu ze dne 09.04.2012 pod názvem „ Jak dlouho ještě vydrží Helena Vondráčková žít ve lži, přetvářce 

a snášet manželství s prokazatelným hochštaplerem a psychopatem Martinem Michalem... ?!” na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1761-jak-dlouho-jeste-vydrzi-helena-vondrackova-zit-ve-lzi-

pretvarce-a-snaset-manzelstvi-s-prokazatelnym-hochstaplerem-a-psychopatem-martinem-michalem.html : 

je pak opakováno tvrzení o amnestii – tentokrát jinak – a o listině, kterou nazýváte znalecký posudek a 

jsou jmenovány trestné činy, kterých se měl můj klient dle Vás dopustit – jedná se o křivá obvinění 

z Vaší strany, když je dále zveřejněna zcela neveřejná listina – sdělení obvinění z roku 1996, tedy 

v okamžiku zveřejnění šestnáct let stará, kdy můj klient byl pravomocně zproštěn obžaloby, tedy navíc 

porušujete zásadu presumpce neviny. Stejně i tuto listinu jste nemohl získat legální cestou :  

„Díky Havlově amnestii totiž neskončil ve vězení – připomínám znalecký posudek Jiřího Křišťana 

z 11.6.1997. Skutečná „vděčnost“ darebáka a podvodníka, odhalující jeho pravý charakter. Trestné činy 

Martina Michala spadaly pod amnestii presidenta Václava Havla ze dne 3.2.1998.“ 

     „§176 – padělání a pozměňování veřejné listiny. Argument obhajoby byl, že to nebyla veřejná listina, 

ale interní listina(?!), že to sám pan Martin Michal osobně nezhotovil. Zřejmě tedy sám nepadělal ani 

diplom, ani občanku, ani pas, ani řidičský průkaz, kde se honosil titulem JUDr. to jsou skutečně 

„osvobozující argumenty“…?! Navíc obhajoba požadovala zastavit stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b). 

§209 – obvinění, poškození cizích práv. Vystavením nekrytého šeku vylákal na ČS uzavření pojistné 

smlouvy a prý o tom vůbec nevěděl a prý nešlo o úmysl…?!“ 

     „…stejně jako sdělení obvinění panu Martinu Michalovi PČR ze dne 15.11.1996!“ 

     „Připomínám osvobozující rozsudek JUDr. Hany Hubáčkové ze dne 6.4.2001. Udělala všechno 

možné, aby hochštaplera osvobodila a použila argumenty, které nemůže člověk chápat jinak, než jako 

selhání soudkyně. Takže se soudný člověk ptá za co, či kdo ještě poskytuje krytí? Proč osvobodila 

profesionálního podvodníka a pošlapala veškerou práci policie, která pečlivě dohledala veškeré 

podvody, zpronevěry, úvěrové podvody, padělání a rozsáhlé trestné činy všeho druhu, kterých se MM 

dopouštěl, coby jednatel společnosti TERREX i dalších společností, kdy poškodil i několik bankovních 

domů, lidí a kdy k tomu také používal podvodně titul JUDr. Policie a soudy s ním jednaly jako s JUDr. 

Martinem Michalem.“ 

 

 v textu ze dne 12.04.2012 pod názvem „Další trapná aktivita Agentury MM, resp. pana Martina 

Michala, aneb vše souvisí se vším“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1769-dalsi-

trapna-aktivita-agentury-mm-resp-pana-martina-michala-aneb-vse-souvisi-se-vsim.html pak za zneužití 

svých vlastních lživých tvrzení obviňujete mého klienta ze spáchání trestných činů, zejména pak 

https://www.sinagl.cz/images/stories/fotky/MM_PRE_zadost_180601.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/fotky/MM_PRE_preruseni_odberu_040502.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/fotky/MM_CTU_zahajeni_spravniho_rizeni_1_090101.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/fotky/MM_CTU_zahajeni_spravniho_rizeni_2_090101.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/fotky/MM_EUROTEL_posledni_vyzva_pred_zahajenim_spravniho_rizeni_1_190202.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/fotky/MM_EUROTEL_posledni_vyzva_pred_zahajenim_spravniho_rizeni_2_190202.pdf
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1708-take-jiri-vondracek-odhalil-svoji-otresnou-vypovedi-pred-ks-praha-pravou-tvar-zrejmeho-podvodnika-a-hochstaplera-martina-michala-.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1708-take-jiri-vondracek-odhalil-svoji-otresnou-vypovedi-pred-ks-praha-pravou-tvar-zrejmeho-podvodnika-a-hochstaplera-martina-michala-.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1761-jak-dlouho-jeste-vydrzi-helena-vondrackova-zit-ve-lzi-pretvarce-a-snaset-manzelstvi-s-prokazatelnym-hochstaplerem-a-psychopatem-martinem-michalem.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1761-jak-dlouho-jeste-vydrzi-helena-vondrackova-zit-ve-lzi-pretvarce-a-snaset-manzelstvi-s-prokazatelnym-hochstaplerem-a-psychopatem-martinem-michalem.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1769-dalsi-trapna-aktivita-agentury-mm-resp-pana-martina-michala-aneb-vse-souvisi-se-vsim.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1769-dalsi-trapna-aktivita-agentury-mm-resp-pana-martina-michala-aneb-vse-souvisi-se-vsim.html


pomluvy jeho osoby s tvrzením, že jedině Vy hovoříte pravdu. Z podpory tvrzeného trestného činu 

obviňujete mou klientku. Zde jste navíc vedle doposud šířených lží „přidal“ další výmysly, jako tvrzení o 

titulu Ing, který můj klient nikdy neužíval, stejně jako jste si vymyslel vlastnictví letadel ve společnosti 

Air Central :  

     „Trestný čin pomluvy by byl založen na tom, že pan Martin Michal soustavně a cíleně pomlouvá, 

osočuje, uráží a snaží se mne zdiskreditovat na veřejnosti, za podpory jména Helena Vondráčková a kde 

bych nepochybně s žalobou uspěl, tedy alespoň doufám.“ 

     „Mnou zveřejněná pravda, související s informacemi o podvodném jednání pana MM, zneužívání 

titulu JUDr., zneužívání váženého postu pilota dopravních letadel,  obelhávání veřejnosti a občanů ve 

věci podnikatelských „úspěchů“ a zneužívání těchto atributů spolu s titulem manžel a manager známé 

zpěvačky Heleny Vondráčkové, spolu s podvodným jednáním, poškozují mé jméno nezávislého publicisty 

a občana. Tedy ubližují i mé práci.“ 

     „Veškeré stížnosti, žaloby, obvinění, resp. pomluvy Agenturou MM, jsou snadno vyvratitelné 

doložitelnými informacemi a důkazy, které předkládá sám vazebně stíhaný pan MM, a které jsou spojeny 

s jeho rozsáhlou majetkovou trestnou činností.“ 

     „Soud by musel rozhodnout, ve věci pravdy, protože lži a dehonestace ze strany pana MM jsou 

postavené na desinformacích a tím ubližují mnoha slušným lidem, obtěžují policii a činnost Justice. 

Slušní by byli pozvaní jako svědci. Není ovšem vyloučeno, že u některých svědků by stále mohl převládat 

strach před panem MM a svá svědectví by tak nevyslovila.“ 

     „Mohla by být konečně odhalena pravda ve věci jeho titulu JUDr. a Ing., studenta KU, pilota 

dopravních letadel, majitele letadel ve společnosti Air Central, „úspěšného“ podnikatele bez dluhů, 

opravdového bydliště,  mecenáše fotbalu, mecenáše filmu, placeného jednatele Agentury MM, stavu 

exekucí, poctivosti při  správě cizího majetku, krádeže z kreditních karet, porušování slibů, neplacení za 

odvedenou práci atd. Nakonec by se měl pan MM omluvit za pomluvy a nactiutrhání.“ 

     „Na tom bych se nechtěl podílet a být tak vlastně nechtěným „spolupachatelem“ pana MM, kdy ničí 

finance a životy svých četných manželek a všech dalších, kteří něco vytvořili či tvoří poctivou prací a 

měli tu smůlu, že se s ním v životě potkali a důvěřovali mu. Poctivou práci a tvoření skutečných hodnost 

jsem u pana MM zatím nikde nezaznamenal a obávám se ani nikdy nezaznamenám. Charakter je 

neměnný až na vzácné výjimky, což u pana MM lze s poměrným úspěchem, předem vyloučit.“ 

     „Pokud ho nedostihne a spravedlivě nepotrestá spravedlnost světská, tak zcela jistě ta konečná, které 

nikdo z nás neujde. I takovýto lidé mají svědomí. To jim světský život rozhodně neulehčí, ať se snaží 

v médiích či jinde sebevíce přesvědčovat veřejnost o svém velkém štěstí, lásce a spokojenosti. Kdo má 

potřebu tyto, často pomíjivé hodnoty, neustále v médiích zdůrazňovat, sděluje nám nepřímo, že mu 

vlastně chybí. Kdo je má, nemá potřebu to „vytrubovat“ do světa. Pozná se to beze slov. Vše má svůj čas 

– i právo, spravedlnost a dobré mravy.“ 

 

 v textu ze dne 19.04.2012 pod názvem „Rodné číslo (475624/055) generuje a rozšiřuje další přestupková 

řízení. M. Michal, J. Gavlasová a H. Vondráčková potrestáni „pokutou“ 1.000,- Kč!“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1783-rodne-cislo-475624055-generuje-a-rozsiruje-dalsi-

prestupkova-rizeni-m-michal-jgavlasova-a-hvondrackova-potrestani-pokutou-1000-kc.html jste opět 

neopomenul zdůraznit svá křivá obvinění mého klienta : „Kdy se konečně začne řešit podstatné a hlavní: 

porušování zákonů panem Martinem Michalem, jeho trestná činnost v minulosti a její skandální neřešení 

ani v současnosti…?!“ 

 

 v textu ze dne 22.05.2012 pod názvem „Bude snad Jana Šinágla brzy žalovat i nový majitel či majitelé 

Agentury MM z USA... ?!” na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1878-bude-snad-jana-

sinagla-brzy-zalovat-i-novy-majitel-ci-majitele-agentury-mm-z-usa.html spojujete svá křivá obvinění 

s dalším svým lživým tvrzením o nelegálnosti převodu obchodního podílu ve společnosti Agentura MM 

Praha, s.r.o., a dalším lživým tvrzením o tom, že moje klientka nemá koncerty, resp. je nikdo 

nenavštěvuje : „Veřejnost by jistě zajímalo, kdo z USA je nyní skutečným vlastníkem Agentury MM, kolik 

za ni bylo zaplaceno,  pokud vůbec, při její známé „kvalitě“? Svědčí o ní množství a návštěvnost 

koncertů jí pořádaných, resp. nekonaných či s malou návštěvností, která mnohdy vede k jejich zrušení na 

poslední chvíli? Obávám se, že se může opět jednat o další podvodné, účelové jednání Martina 

Michala.“ 
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 v textu ze dne 06.08.2012 - „LN trochu jinak, aneb „U soudu jako doma“ Helena Vondráčková & 

Martin Michal“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2166-ln-trochu-jinak-aneb-u-soudu-jako-

doma-helena-vondrackova-a-martin-michal.html pak zneužíváte článku, který byl uveřejněn v jednom 

z periodik k tomu, abyste mohl dále šířit své lži a křivá obvinění mých klientů : „Zaráží jen, že si autorka 

nedala práci s ověřením toho co říká. Umožňuje mu tak opět ve veřejném médiu, věřím nevědomě, volně 

šířit jeho výmysly, polopravdy či lži. O četných exekucích tohoto zřejmého velkopodvodníka se 

nezmiňuje, ani o dvou trestních oznámeních s dosud největším požadavkem na odškodnění, fotografie 

nabízejí falešnou manželskou idylu, budí dojem zdánlivého klidu pohody a štěstí. Mají ale daleko ke 

skutečnosti a mnohem blíže vykazují pokrytecké, chcete-li potěmkinovské rysy.“ 

 

 v textu ze dne 01.10.2012 pod názvem „II. kolo : Agentura MM žaluje Jana Šinágla na 3.650.000,- Kč“ 

na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2347-ii-kolo-agentura-mm-zaluje-jana-sinagla-na-

3650000-kc.html pokračujete v šíření svých křivých obvinění, která jsou postavena na úmyslné 

dezinterpretaci zprošťujícího rozsudku a zveřejnění listiny, o které velmi dobře víte, že není znaleckým 

posudkem, přes to tato svá lživá tvrzení opakujete a k tomu dodáváte další – v pořadí již třetí – verzi 

toho, jak se amnestie vztahovala na mého klienta : „Obhájkyně Mgr. Jana Gavlasová připomněla, že 

Martin Michal má čistý trestní rejstřík, ale soudu nedodala celý rozsudek, který nepopírá, že se skutek 

stal, ale že není trestným činem. Zde je na místě třeba připomenout znalecký posudek Ing. Jiřího 

Křišťana z něhož cituji: „Evidentním podvodem je „předfakturace“ kamionů fakturou TERREXU 

(Schulz) ze dne 12.10.1992, adresovanou neexistující firmě TRANS VKG s.r.o. ve výši 2.817.950,- 

USD, přičemž adresa pak byla dodatečně přepsána na neexistující firmu Trans VGT!“ Odkdy 

prokazatelný podvod v řádech milionů není trestným činem?!  

To jsou ty pověstné „trestné činy v dobré víře“, kdy se kradly miliardy jako „na běžícím pásu“ a takřka 

nikdo za to nebyl potrestán. Odpovědní konali v dobré víře a soudy této víře velkozlodějů věřily více, než 

jasným faktům a důkazům vylučující „dobrou víru“. Navíc obhájcům Martina Michala se mělo podařit 

jeho trestnou činnost nasměrovat pod presidentskou amnestii.“ 

 

 v textu ze dne 06.12.2012 „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 jste tvrzení získané z televizní stanice doplnil vlastním dehonestačním komentářem, který se 

zpravodajstvím nemá ničeho společného : 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… 
 

 v 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 

jsou Vaše křivá obvinění mého klienta a Vaše lživá tvrzení úmyslně propojována s trestní kauzou, v níž 

byl obviněn syna mého klienta, kdy vše propojujete také s osobou mé klientky, kterou rovněž křivě 

obviňujete ze spáchání trestné činnosti a přidáváte drby, které jste údajně kdysi kdesi zaslechl (tedy zcela 

bez ověření) : „Syn Martina Michala, Antonín, kráčí věrně ve stopách svého povedeného otce, aneb 

příklady táhnou… Kolik lidí opět  udělá podvodník a mýtoman Martin Michal nešťastnými…?! 

Připomínám, že jeho první firma TEREX měla sídlo v Moskvě. Kde asi vzal peníze na nákup stovek 

nákladních aut…? 500.000.000,-Kč je přibližná částka, kterou celkově zpronevěřil s firmou TERREX u 

několika a bank tím, že si bral úvěry, které nesplatil. Měl mít tři letadla a už vážně „ohrožoval“ ČSA? 

Dluží cca 7.200.000,-Kč UNICREDIT bance (pro exekutory to dnes  znamená cca. 19.000.000,-Kč). 

Novela exekučního zákona je dost možná další hrozbou pro Martina Michala na kterou může doplatit už 

i Helena Vondráčková? (Problém exekucí je ten, že má být nad exekutory soudní dohled. Při kvalitě 

českých soudů v podstatě není, patřičně toho využívají či zneužívají, nemají se čeho obávat – a pak se 

roky suďte!). 

Dokonce jsem zaslechl informaci, že měl kdysi platit výpalné 200.000,-Kč měsíčně za dluhy z podsvětí a 

že i to mělo být důvodem proč si vzal Helenu Vondráčkovou? To by zas tak nepřekvapovalo, když nyní 

takřka v přímém přenosu sledujeme kauzu jeho syna, kde jde o 1.200.000.000,-Kč! 

Martin Michal se vypracoval z malého na velkého dlužníka – inu pan „podnikatel“, kterých se po 

listopadu „urodilo“ nemálo, podle hesla nepracovat, netvořit žádné hodnoty, neodvádět poctivou práci, 
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ale o to více podvádět a krást! Helena Vondráčková o tom všem nemůže nevědět, je v podstatě už 

spolupachatelkou tím, že jeho činnost popírá, kryje a nepřímo, ať už vědomě či nevědomě podporuje. 

Takový je to „pan podnikatel“, který se pyšní, že si vždy na sebe dokáže sám „vydělat“, 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. 

 

V textu je úmyslně zveřejněn i úřední záznam o podání vysvětlení (tedy neveřejná listina), v níž ve svých 

křivých obviněních pokračujete :  

Úřední záznam z podání vysvětlení Jana Šinágla na PČR v Berouně, ve věci dalšího TO Martina 

Michala, Heleny Vondráčkové, Mgr. Jany Gavlasové a Agentury MM, ze dne 13.12.2012 :  
Závěrem uvádím, že mnou konstatovaná fakta a skutečnosti, nebo možná vysvětlení pro chování pana 

Martina Michala, potažmo jeho agentury MM, dnes už bývalé, měly reálný podklad. Svědčí o tom mimo 

jiné i právě probíhající kriminální aféra jeho syna Antonína Michala a dalších 7 lidí takřka v přímém 

přenosu, kdy byl stát poškozen o částku jedné miliardy dvě stě miliónů korun. To není samozřejmě žádný 

důkaz, jen nepřímé naznačení s vysokou mírou pravděpodobnosti, Že syn pana Michala je zřejmě stejným 

darebákem a podvodníkem, který předstihl svého otce co do kvality a velikosti podvodů. Nabízí se lidové 

rčení ''Jablko nepadá daleko od stromu'' 

 

 v 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 je znovu zveřejněna ona listina, o které úmyslně lživě 

tvrdíte, že je znaleckým posudkem a o jeho zpracovateli, rovněž lživě, že je znalcem, a to při propojení 

s aktuální trestní kauzou a smyšlenými tvrzeními o vlivu mého klienta, kterého křivě obviňujete z toho, 

že ovlivňuje trestní řízení, včetně nadpisu : 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“.  
Rád bych se setkal i s Ing. Jiřím Křišťanem, autorem znaleckého posudku z 11.6.1997. Jeho informace 

by mohly vznést další světlo do temné minulosti Martina Michala. 

 

 v textu ze dne 25.12.2012 pod názvem „Gilbert McCae : Incident v baru Ještěrka další mezinárodní 

ostudou České republiky a její justice…?!“ je pokračováno v obdobném duchu : „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.“ 

 

 v textu ze dne 15.02.2013 pod názvem „Agentura MM, III. kolo : Jan Šinágl žalován na částku 

3.650.000,- Kč“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2837-agentura-mm-iiikolo-jan-

sinagl-zalovan-na-castku-3650000-kc.html jsou opakována Vaše křivá obvinění, spolu s propojením 

s trestní kauzou a další lží o tom, že můj klient má tvrzený dluh vůči lidem a institucím, což stvrzujete 

svým připomenutím, že hovoříte pouze pravdu : „…zda zveřejňování pravdy, úředních dokumentů, 

domněnek a názorů, snažících se o vysvětlení podivné minulosti a současnosti  Martina Michala, 

manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové, může být v rozporu se zákonem, povinnostmi novináře a 

v rozporu s dobrými mravy. 

     „veřejnost se díky jejich svědectví mohla dovědět další zajímavá a závažná svědectví o nezákonných 

praktikách pana Martina Michala jak v minulosti, tak i v novější době. V této souvislosti nepřekvapuje, 

aniž bych jakýmkoliv způsobem předjímal, že syn Martina Michala, Antonín Michal, je v současnosti 

vyšetřován z podezření na skupinovém podvodu ve výši 1.2 miliardy korun. Klade se otázka, zda lze ještě 

vůbec pověst Martina Michala poškodit, když si ji kazí jen on sám.“  

https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/PCR_BE_vysvetleni_TO_AMM_JS_131212.pdf
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/2620-helena-a-jeji-chlapci.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/2620-helena-a-jeji-chlapci.html
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/Znaleck_posudek_Ji_Kian_MM_110697.pdf
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2837-agentura-mm-iiikolo-jan-sinagl-zalovan-na-castku-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2837-agentura-mm-iiikolo-jan-sinagl-zalovan-na-castku-3650000-kc.html


     „Kupodivu se Martin Michal v médiích o ní vůbec nezmiňuje, natož o mně a kdy udává jako nejvyšší 

částky podstatně nižší než 3.650.000,-Kč. Co ale jiného co můžeme očekávat od prokazatelného 

podvodníka a lháře, který je nepochopitelně pardonován policií a exekutory….?!“ 

     „Má mít dluh ve výši 19 milionů Kč, kdy má dlužit lidem a institucím, kvůli kterým se nachází 

v mnohonásobné exekuci…?!“ 
 

 v textu ze dne 18.02.2013 pod názvem „Otřesná výpověď Jiřího Vondráčka u KS Praha o 

bezcharakternosti Martina Michala“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2844-

otresna-vypoved-jiriho-vondracka-u-ks-praha-o-bezcharakternosti-martina-michala.html jsou opakována 

obdobná tvrzení ve spojení s křivou výpovědí Jiřího Vondráčka před soudem : „Veřejnost by si jistě ráda 

vyslechla otřesná svědectví o obchodních praktikách ze současnosti a z minulosti Martina Michala. 

Obávám se, že jeho syn Antonín Michal, který je současně vyšetřován jako spolupachatel podvodu ve 

výši 1.2 miliardy korun, používal podobné obchodní praktiky, jako kdysi jeho otec s firmou TEREX…?! 

Nic nenasvědčuje tomu, že by pověstné jablko spadlo daleko od stromu! Veřejnost by si jistě ráda 

vyslechla otřesná svědectví o obchodních praktikách ze současnosti a z minulosti Martina Michala. 

Obávám se, že jeho syn Antonín Michal, který je současně vyšetřován jako spolupachatel podvodu ve 

výši 1.2 miliardy korun, používal podobné obchodní praktiky, jako kdysi jeho otec s firmou TEREX…?! 

Nic nenasvědčuje tomu, že by pověstné jablko spadlo daleko od stromu!“ 

 

 v 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 svá křivá obvinění úzce propojujete s výmysly, které jste údajně 

získal anonymně o synovi mého klienta a jeho rodině a dáváte je do kontextu s exekucí, s níž neměl můj 

klient ničeho společného : „Obávám se, že finanční zdroje Heleny Vondráčkové nejsou nekonečné a 

právě zažehnané exekuce nemusí být posledními? 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…?!“ 

 

Ještě rozvinutější lživá tvrzení jsou uvedena ve Vaší  závěrečné řeči, jak byla v rámci textu uveřejněna : 

„Proč se mlčí o babičce Antonína Michala, syna Martina Michala, která má nyní údajně masově 

skupovat nemovitosti a pozemky v Roztokách u Prahy poté, kdy její vnuk Antonín je vyšetřován na 

svobodě spolu s dalšími za podvody ve výši 1.2 miliardy korun a kdy poslanec Rath je už skoro rok ve 

vazbě za oficiálně daleko menší finanční podvody? Kalkuluje snad vnuk s „dědictvím“ po babičce které 

exekutor nemůže zabavit? Nezdá se, že by zrovna moc dobře vychoval otec svého syna, nebo že by se 

snad syn dobře u tatínka „vyučil“? Obávám se, že syn pověst a dobré jméno svého otce, ohrožuje 

mnohem více než mé články, jak tvrdí žaloba. Pan Michal by měl proto podat TO také na svého syna 

v rámci stejné logiky, když mu jde o dobrou pověst a požadovat od svého syna mnohem větší  odškodné 

než ode mne. Na každý pád jsem informoval jak VSZ JUDr. Lenku Bradáčovou, tak NSZ JUDr. Pavla 

Zemana. A to ještě nehovořím o stále aktuální nemalé finanční pohledávce, kterou má Živnobanka vůči 

panu Michalovi a kterou je ochotna prodat. Machinace kolem Agentury MM, prodeje pod exekučním 

zákazem a podivné manipulace zase nasvědčují tomu, že je stále na co upozorňovat. Nepochybně bych 

nedostatkem témat na své další články v tomto ohledu rozhodně netrpěl.“ 

„Jméno si pošpinil sám, ať už jako neúspěšný podnikatel, který je pod kuratelou exekutorů za svoje 

finanční machinace ještě z doby, kdy jej v oblasti populárních hvězd nikdo neznal, tak jako údajný 

manager…“ 
 

 v 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 připomínáte lživou výpověď 

Jiřího Vondráčka a opětovně ji propojujete s aktuální trestní kauzou : „Škoda, že se média nezajímaly o 

soudy Ing. Jiřího Fialy a mé s AMM. Dozvěděly by se mnoho pravdy z minulosti Martina Michala i ze 

současnosti. Připomínám, že jeho povedený syn Antonín Michal, je spolu se svými kumpány vyšetřován 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2844-otresna-vypoved-jiriho-vondracka-u-ks-praha-o-bezcharakternosti-martina-michala.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2844-otresna-vypoved-jiriho-vondracka-u-ks-praha-o-bezcharakternosti-martina-michala.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/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


na svobodě z podezření z krádeže 1.2 miliardy korun, získaných z podvodných obchodů s pohonnými 

hmotami. Posuďte sami do jaké míry je možné považovat chování a jednání Martina Michala za 

normální.“ 

 

 v 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 (včetně nadpisu) je pokračováno v propojování osob mých klientů  s aktuální trestní 

kauzou a můj klient je Vámi křivě obviňován z účasti na údajné trestné činnosti a opětovně je Vámi 

zdůrazněno lživé tvrzení o tom, že můj klient páchá trestnou činnost, ovšem díky vlivu mocných je 

chráněný a stejně tak je ovlivňováno aktuální trestní řízení : „Postará se, resp. postarala už se firma 

„MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny 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. 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…?!“ 

 

 v 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 pokračujete slovy : 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. Podobně 

jako se mlčí o výsledku soudu s OPEN CARD?! 

 

 v 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/3853-kdy-bude-obzalovan-nevlastni-syn-heleny-

vondrackove-antonin-michal-a-byvaly-namestek-ministra-obrany-michael-hrbata.html propojujete osoby 

mých klientů s údajnou trestnou činností a obviňujete je z participace na ní, a to včetně názvu : „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…“ 
Na druhé straně si manželský pár pořizuje karavan za 2.000.000,.Kč, doufejme za našetřené peníze a za 

poctivou práci?... 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“ 

 

 v textu ze dne 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 ve svém konání pokračujete : „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.“ 

 

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

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

na-kajmany.html zneužíváte senzacechtivosti bulváru : 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3455-postara-se-resp-postarala-uz-se-firma-martin-michal-son-o-konec-kariery-heleny-vondrackove.html
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„Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany“ nevlastní syn popové stálice Heleny 

Vondráčkové (66) 
Zpěvaččin nevlastní potomek 

vyvdaný potomek Vondráčkové, nejmladší syn jejího chotě Martina Michala (55) 
a připojujete odkazy na texty, v nichž propojujete osoby mých klientů s trestní kauzou a křivě obviňujete 

kienta z účasti na údajné trestné činnosti, včetně Vámi podávaného trestního oznámení plného lží, 

smyšlenek a křivých obvinění 

 

 pokračováno je v 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: 

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. … 

 

 obdobně je pokračováno v 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 : Jen připomínám, (informace z velmi 

důvěryhodných zdrojů), že Jaroslav Tvrdík je dobrým kamarádem Martina Michala, manžela 

zpěvačky Heleny Vondráčkové. Oba se mají dobře znát už z basy. 

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. 

 

 také v textu ze dne 04.09.2014 pod názvem „Koleduje si opět hnutí ANO o další ostudy kandidátkami 

nedůvěryhodných osobností…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4396-koleduje-

si-opet-hnuti-ano-o-dalsi-ostudy-kandidatkami-neduveryhodnych-osobnosti.html připomínáte svá křivá 

obvinění mých klientů : „Spolu s manželem se kamarádí s podvodníkem Martinem Michalem a jeho 

manželkou Helenou Vondráčkovou. Martin Michal je kamarád Jaroslava Tvrdíka, poznali se v base, 

kdy byli propuštěni na amnestii.“  
 

 v textu ze dne 21.01.2015 pod názvem „Podnět k ukončení protiprávního jednání Agentury MM Praha, 

s.r.o.“ na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/4814-podnet-na-ukonceni-protipravniho-

jednani-agentury-mm-praha-s-r-o.html v rámci podnětu k Městskému soudu v Praze pokračujete ve svých 

křivých obviněních vůči mému klientovi : „Vzhledem k prokázanému dlouhodobému podvodnému 

jednání pana Martina Michal ve věcech nakládání s finančními prostředky firem ve kterých se angažoval 

jako ředitel, právník, jednatel, atd., a za které byl v minulosti vazebně stíhán, panuje oprávněná obava, 

že i angažování v této agentuře MM se jeví podobně podvodně, jako u předcházejících cca 17 firem, ve 

kterých působil.“ …  a je připojen odkaz na blog plný lží, pomluv a křivých obvinění mého klienta, který 

uveřejňuje především Vaše texty.  
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V dodatku k textu pak je dále uvedeno :  

„Na stránkách www.galerieprolhanych.cz, které zřídil MM, se sprostě uráží, pomlouvá a dehonestuje 

každý, kdo si dovolil napsat cokoli negativního o chování a jednání Martina Michala, nebo jeho ženy 

Heleny Vondráčkové, nebo kdo si troufnul napsat pravdu o tomto zkrachovalém a neúspěšném 

podnikateli. Ten se  již několik let vyhýbá mnohamilionové exekuci a žije údajně z minimální mzdy od své 

manželky…Při tom tento podvodný podnikatel, falešný doktor a proklamovaný pilot dopravních letadel, 

jenž ovšem neumí anglicky, vláčí po soudech každého, kdo si dovolí napsat pravdu o jeho podvodech, 

lžích a negativním vlivu na samotnou zpěvačku Helenu Vondráčkovou…“ 

 

 v 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 pokračujete v křivém obviňování mého klienta z páchání 

trestné činnosti a to ve spojení s aktuální trestní kauzou, kdy jste podal trestní oznámení plné lží, 

anonymních výmyslů o rodině mého klienta a rodině jeho syna (což do současné doby neváháte lživě 

prezentovat jako pomoc při vyšetřování) a oba mé klienty úmyslně propojujete s údajnou trestnou 

činností a participace na údajných výnosech, pokračujete ve lživých tvrzeních o nelegálním převodu 

obchodního podílu ve společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. a tuto společnost obviňuje z protiprávního 

jednání a přidáváte další lživá tvrzení o tom, že můj klient svou trestnou činností poškodil uváděnou 

banku : „Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?!“ 
„Oznámení na PČR podáno dne 19.1.2015 (č.j. KRPS-22721—1/ČJ-2015-010216) i dozorujícímu SZ“  
„Oznámení pro podezření z možného pokračování porušování zákona a trestné činnosti Antonína 

Michala a dalších osob legalizací výnosů z trestné činnosti.“ 

Náměstka policejního prezidenta jsem osobně informoval už na jaře 2013, kdy jsem anonymně obdržel 

v podstatě stejné informace – viz níže. Napsal mi, poděkoval a ujistil, že PČR situaci monitoruje a má 

pod plnou kontrolou. Podezření, že Antonín Michal prostřednictvím druhých osob investuje peníze 

patřící státu, kdy legalizuje nezákonně nabyté finanční prostředky, stále trvá, tedy pokračuje v trestné 

činnosti. Žádám proto PČR, aby urychleně informace níže prověřila a potvrdí-li se, aby zabránila v 

pokračování trestné činnosti a v okrádání státu. 

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?! 

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 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. 

 
Na okraj uvádím, že o panu Martinu Michalovi jsem jako jediný zveřejňoval pravdivé informace 

v nemalém rozsahu a které se bála zveřejnit dokonce i bulvární média. … Zveřejnil jsem pouze pravdu o 
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bezcharakternosti Martina Michala a jeho podvodné, zločinné minulosti na základě veřejně přístupných 

zdrojů, osobní zkušenosti a svědectví jeho bývalých přátel a obchodních partnerů. 

… Agentura byla v době, kdy vyšlo soudní rozhodnutí, že s majetkem agentury, jehož podílníkem byl 

Martin Michal, nesmí být nijak nakládáno z důvodu exekuce na majetek pana Martina Michala, byla 

jeho polovička prodána jeho manželce, zpěvačce Heleně Vondráčkové a záhy na to prodána účelově do 

USA, kde se stal jejím majitelem běžný komerční právník a kdy jednatelem zůstal Martin Michal. Čili 

Martin Michal prodal svůj podíl, který byl v exekuci a tím poškodil věřitele. Těžko mu k tomu dal souhlas 

exekutor – porušení zákona by se dopustil i on. … Nic nenasvědčuje tomu, že by jako jednatel firmy se 

sídlem v USA pro ni pracoval natož pobíral mzdu. Život tohoto pána je jedna dlouhá řada podvodů, lží a 

zločinů. Žije mezi námi nepotrestán, jako nemálo jemu podobných. Veřejně se nám vysmívá a 

bezstarostně si žije z peněz, které patří jiným. Osud jeho syna připomíná přísloví „Jablko nepadá daleko 

od stromu.“  

Martin Michal při svých podvodných aktivitách finančně poškodil např. i Uni Credit bank, kdy byl 

obviněn na základě několika paragrafů z podvodu, neoprávněného nakládání, padělání atd. Přitom 

alimenty nebyl schopen platit.  

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 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. 

 

Opětovně odkazujete na onen lživý blog a jsou připojeny odkazy na další Vaše obdobné texty s křivými 

obviněními mého klienta. 

 

A dále jsou zde odkazy na texty, které jste vyhledal na internetu nikoli pro to, abyste informoval o kauze, 

ale proto, abyste mé klienty dehonestoval. Toto trestní oznámení není prvním, které jste – na základě 

zcela vylhaných tvrzení a bez důkazů – vůči mému klientovi podal.  

 

 v textu ze dne 24.01.2015 pod názvem „Začněte používat čestný doktorát Dr.h.c. za Vaší jménem! Je to 

snadné!“ pak je pokračováno v lživých tvrzeních o vzdělání žalobce B) : PS : Tento titul ve své sbírce 

pan Martin Michal, jednatel Agentury MM Praha, s.r.o., ještě nemá, ale sídlo na Floridě už má, tak 

kdoví? K titulu JUDr. a kapitána dopravních letadel by se to docela hodilo.“ 

 

 v 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, který se rovněž netýká žalobců ani tématu trestní kauzy, 

je uvedeno : Na okraj podotýkám, že JUDr. Romana Vostrejšová bude rozhodovat o odvolání Agentury 

MM s.r.o. dne 17.2.2015 od 10:00 hod. ve věci žaloby pro pomluvu. Za zveřejnění pravdy o Martinu 

Michalovi bych měl uhradit „pomluvné“ 3.650.000,-Kč. 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!“ 

 

 rovněž tak v 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 pokračujete v křivých obviněních mého klienta a šíření lží o jeho osobě, 

kdy používáte i lživá tvrzení o aktuální trestní kauze a připojujete lži o neexistujícím rozhodnutí o dluhu 

mého klienta : „V tomto rozhovoru jsem nenašel snad jedinou pravdivou odpověď. 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?!) 
Většinou se panu MM nelíbí každý, kdo se odváží napsat varovnou a usvědčující pravdu do médií o jeho 

praktikách v podnikání, podvodech při správě cizího majetku, nebo podivném jednání, které překračuje 
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hranice slušnosti i zákonnosti. Tak se u soudu s panem MM ocitli mnozí, se kterými přišel do pracovního, 

nebo i osobního styku. Jen díky právním kličkám a rozhodnutí předsedkyně senátu JUDr. Hany 

Hubáčkové, se pan MM neocitl za své podvody ve firmách Terrex ve vězení viz spis 4T4/98. Ale nikdy 

nebylo soudem řečeno, že byl nevinný, viz neuvěřitelné odůvodnění soudního rozhodnutí: 
Což je otřesná, neomluvitelná omluva podvodů a krádeží, kterých se MM a spol. dopouštěli, ze strany 

paní soudkyně. Z odůvodnění plyne také, že prý nebyl prokázán úmysl trestného činu a podvodu, 

veškerých, většinou úvěrových podvodů v hodnotě půl miliardy Kč!!! To se to „podniká“ bez žádné 

odpovědnosti za způsobené škody! Pan MM získal např. úvěr na letadlo, které mu nepatřilo a bylo pouze 

v celním prostoru, na které ovšem byly vystaveny padělané doklady o vlastníkovi! Vysvětlení: MM se 

nikdy nepřiznal.… Naopak pan MM vyhrožoval, jak bude žalovat stát a vše svaloval na politické pozadí. 

Co mu také zbývalo, že?! 
To již MM důvěrně zná, když bylo například nedávno rozhodnuto, že jeho dluh Unikredit bank, který je 

v rukou exekutorů, činí neodvolatelně 19.000.000,- Kč. 
Pravda je, že pan MM nikdy nedoložil:  
1) Kde a jakou studoval vysokou školu, když se pyšní titulem JUDr.? 

2) Jakou školu studoval, když o sobě tvrdí, že je dopravním pilotem?  

3) Kde hrál prvoligový fotbal? 

4) Co opravdu dělal u armády? 

5) S kým a za co založil svoji údajně úspěšnou firmu Terrex? 

6) Kde vzal peníze na nákup 230 kamionů Volvo? 

7) Za jaké peníze nakoupil „svá“ čtyři letadla? 

8) S jakými letadly chtěl v roce 2000 létat do Chrudimi?  

9) Z jakých finančních zdrojů chtěl dotovat Chrudimský fotbal? 

Víme, že byl stíhán na základě § 256, 148, 176, 250, 124, 255 a 209. Některé banky, které byly 

poškozeny, se domáhají a budou domáhat svých peněz.“ 

 

 v 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 odkazujete na Vaše podání vůči vrchní státní zástupkyni ze dne 

06.02.2015, v němž je odkaz na text ze dne 20.01.2015 : Na možné pokračování v trestné činnosti syna 

Martina Michala Antonína Michala (viz odkaz níže)  

 

 v textu ze dne 01.04.2015 pod názvem „A mne nezažaluje“ https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/5037-a-mne-nezazaluje.html jsou uveřejněna následující lživá tvrzení o mých klientech a 

křivá obvinění mého klienta : Dle výpovědi svědků lze konstatovat, že si pan MM aprílové konání rozšířil 

na celoroční Apríl, když ve svých knihách i v soukromí tvrdí a píše o sobě jako o pilotu dopravních 

letadel, právníku s titulem JUDr., jenž na KU vystudoval trestní právo, hrál fotbal v prvoligové Dukle, 

byl pilotem charterové společnosti, naučil se pilotovat, aby ho piloti neokrádali a mnoho dalších 

neskutečných výroků, jejichž splnění by vyžadovalo opravdu velmi zdatné studijní předpoklady a talent. 

A tak není nic zábavnějšího a veselejšího, než se 1. dubna panu Michalovi omluvit za všechna příkoří, 

která mu byla prostřednictvím článků v médiích a na internetu způsobena tím, že o něm bylo psáno jako 

podvodníkovi, zloději, pseudo-falešném JUDr., a že byl dokonce nazýván psychopatem, který zničil 

kariéru oblíbené zpěvačky Heleny Vondráčkové… 

Tak pane Michale promiňte že mnozí, kteří Vás znají tvrdí, že jste podvodník, zloděj, hrubián, psychopat, 

falešný doktor práv, falešný pilot dopravních letadel, a ten, který zpronevěřil půl miliardy korun při 

svých pletichách v 16-ti společnostech, které jste jak píšete spoluzakládal a jichž jste byl jednatelem, 

nebo ředitelem, či společníkem. Také je potřeba se omluvit za nařčení nezodpovědných občanů, že jste 

svým bývalým partnerům a partnerkám vyhrožoval i smrtí a že jste mnohé partnery a tedy i pořadatele ve 

Vaší nové roli managera finančně a společensky poškodil a „přivedl na buben“ samotnou Vaši živitelku 

zpěvačku Helenu Vondráčkovou. To jistě také stojí za aprílovou omluvu... Lidsky je mi jí velmi líto, ale 

varovaná byla mnohokráte a mnohými.  
A jistě je vhodné se omluvit za to, že jste ve společnosti osočován z toho, že Helena Vondráčková musela 

zastavit svůj vlastní dům, abyste Vy získal peníze na své další finanční pletichy a zacelení některých 

dluhů, které na Vás doléhají i s pravomocnou Exekucí ve výši 19.000.000,- Kč. a možná dnes již i více... 

Tak hezké narozeniny pane Michale. 

P.S. Jeho babička vychovávala jeho syna Toníka právě v těch Roztokách 
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 Vaše křivá obvinění mého klienta ve spojení s aktuální trestní kauzou jsou zdůrazněna také v 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 : „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.“ 

 

v 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 dále úmyslně 

propojujete osobu mého klienta s trestní kauzou, kdy cílem je toliko jeho dehonestace : „Na příkladech 

kauz ing. arch. Marka Říčaře, Martina Michala, Antonína Michala a mnoha dalších, lze jasně existenci 

justičních a policejních mafií, podporovaných mediálními mafiemi, zdokumentovat!... 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“.“ 
 

 v textu ze dne 25.06.2015 pod názvem „Další exekuce majetku Heleny Vondráčkové“ na adrese 

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

dále uvádíte svá lživá tvrzení a dehonestujete rovněž osobu mé klientky: „Helena Vondráčková už 

nevystupuje jako „star“, ale jako jedna z mnoha vystupujících. I to svědčí o jejím nezadržitelném 

uměleckém pádu a dost možná i lidském... Je ve velmi těžké situaci, ale zavinila si to sama. Nedala na 

varování přátel a známých před Martinem Michalem. Ten není nic jiného než hochštapler a sňatkový 

podvodník. K Heleně Vondráčkové projevil „lásku“ především k jejímu majetku. „Velké peníze“ si 

„vydělával“ většinou podvodným jednáním což už dokázali soudní znalci. 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. 
 

 v 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 ve svých lžích pokračujete : Přikládám protokol ve věci vysvětlení dnes na oddělení PČR 

v Hořovicích. Helena Vondráčková je slyšet stále méně v rozhlase, televizi, pokud vůbec, o koncertech 

nemluvě. Její webové stránky jsou vypovídající. Pomalu je ráda, když jí někdo nechá na svém koncertu 

vůbec vystoupit. Proto článek na novinky.cz, či nejnověji v 5+2 ze dne 28.8.2015 „Pořád spěcháme, 

chybí romantika“, působí jako SOS PR v nejvyšší nouzi, které mají se skutečnosti a pravdou velmi málo 

společného. Nepochybně kariéru této zpěvačky zničil Martin Michal. Jeho trvalé způsoby a chování už 

by měl posuzovat spíše psychiatr. Je s podivem, jak ho bulvár hájí a dává mu prostor k jeho lžím a 

současně šíří neskutečné lži o Jiřím Vondráčkovi, bratrovi zpěvačky. 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, 
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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…“ 
 

 ve lžích o minulosti mého klienta a křivých obviněních jeho osoby pokračujete dále v 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 : „Mohla by spustit lavinu, která očistí 

český fotbal od bafuňářů a jejich korupčních praktik, kterých se v době slávy firmy Terrex dopouštěl i 

tento Martin Michal. Dovedl ke krachu fotbal v Xaverově, v Kladně a pokusil se o likvidaci fotbalu 

v Chrudimi ještě v roce 2000. 

…je naprosto nepravděpodobné, že o tomto dění nemá Martin Michal žádné potuchy a nezasahuje do 

něj. Je to nestoudný a mstivý člověk, dost možná už duševně nemocný a vazebně stíhaný, který svojí 

činností ve společnosti Terrex, okradl banky o desítky milionů korun, potopil spoustu lidí, podvedl své 

spolupracovníky, podrazil pořadatele své ženy, poplival interprety – kolegy Heleny Vondráčkové, zničil 

její kariéru, ničí ji zdraví a žije z příspěvků své ženy. Je v totální dvacetimilionové exekuci. Žije jako 

příživník, nic nedělá, jen se soudí - zase za peníze své ženy.  
Tento příživník, zloděj a podvodník, se opovažuje kritizovat cokoli, co se mu jaksi nezdá… Pokud by 

tento občan, který parazituje na své ženě nějakou práci získal, nevydělal by ani korunu. Exekutor by mu 

výdělek okamžitě zabavil. Vzhledem k tomu, že Heleně Vondráčkové exekutor oblepil celý dům, se 

nemůže vymlouvat, že by o ničem nevěděla. Naopak musí spolu se svým mužem hrát oficiální úřední hru, 

že Helenka vlastní všechno a Martin Michal nic… 
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… 

 
kdy přidáváte nepravdivá tvrzení o tom, že jste se podílel na vyšetřování údajné trestné činnosti a 

neoprávněně vytýkáte České televizi, že – na rozdíl od Vás a bulvárních médií – dodržuje zákon, když 

respektuje, že přípravné řízení je neveřejné. Navíc upozorňujete na zcela jinou kauzu, jak je evidentní 

z textu, která se nedotýká ani mých klientů ani syna mého klienta :  

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   

 
 v 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 také uvádíte: „Co „vyšetřuje“ PČR v podobné kauze Antonína 

Michala (syn Martina Michala, manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové) už 3 roky je záhadou.“ 

 

 rovněž text 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-

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
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/6061-bude-martin-michal-obzalovan-nebo-brzy-skonci-na-psychiatrii.html


obzalovan-nebo-brzy-skonci-na-psychiatrii.html je pokračováním, a to včetně názvu, kdy jsou připojeny 

lži o mé klientce a křivá obvinění z její účasti na Vámi lživě  tvrzených podvodech : „Bude Martin 

Michal obžalován, nebo brzy skončí na psychiatrii? 

Policie ČR by za výroky podvodného JUDr. Martina Michala také neměla být nečinná. K trestnímu 

oznámení bych přiložil jeho soudní kauzu a rozbor soudního znalce o jeho podvodných aktivitách, kdy 

jako jednatel firem Terrex a jejich několika variant, poškodil banky při podvodně získaných a 

nesplacených úvěrech v astronomické hodnotě cca 500 mil Kč, za což byl vazebně stíhán pro rozsáhlou 

majetkovou trestnou činnost. Jistá soudkyně jej neodsoudila se zdůvodněním, že se tak tehdy za bujarého 

klausovského kapitalismu podnikalo. Dnes se pan falešný JUDr. a jeho právnička ohánějí v soudních 

přích argumentem, že jeho trestní rejstřík je čistý a pan Michal nic nespáchal. To ovšem z rozhodnutí 

soudu nevyplývá. Naopak se zde hovoří o tom, že čin byl spáchán!!! Jen nebylo dokázáno, že byly 

trestné činy spáchány úmyslně a že tehdejší podnikatelské prostředí bylo jaksi divoké… 
To je podstatný rozdíl ve vnímání hospodářského přečinu a jeho neodsouzení…. Podvody pana MM 

nebyly soudem zdokladovány jen proto, že znalecký posudek, který všechny trestné činy pana MM 

zdokumentoval, byl ze soudního jednání vyloučen pro jakési procesní pochybení. Další znalecký posudek 

již požadován nebyl?! Do dnes tedy není jasné, jak je možné osvobodit podvodníka obžalovaného 

z podvodů a na základě dalších pěti paragrafů, když není připuštěn ten nejdůležitější důkaz o vině. Řádný 

znalecký posudek! 

Je s podivem, že veřejně ve Vlasteneckých novinách vykřikuje cosi o pořádku a neplatících zákonech 

člověk, který neplatí žádné daně. Neplatí ani své dluhy a je s pomocí své ženy, zpěvačky Heleny 

Vondráčkové v podstatě vydržovanou osobou bez vlastního příjmu, tedy příživníkem. Helena 

Vondráčková tak napomáhá podvodnému jednání, protože mu poskytla písemné potvrzení pro exekutory, 

že mu vyplácí pouze tzv. životní minimum (cca 5000,-Kč). Tím mu umožňuje dlouhodobě vyhýbat se 

splácení obrovského dluhu, který po něm exekutor marně vymáhá. Jedná se pravomocné rozhodnutí 

soudu a o částku více než 20 milionů korun! Nemorálně mu tím umožnila nejen nesplácet vůbec exekuci, 

ale zároveň také neplatit žádné daně. 
Tento podvodný příživník, který se vydává již léta za doktora práv, úspěšného podnikatele a pilota 

dopravních letadel, neuvěřitelně a opakovaně pomlouvá Martu Kubišovou, podává trestní oznámení na 

své bývalé spolupracovníky a partnery a nyní napadá i Václava Havla. Přitom díky jeho amnestii (dva 

trestné činy) z ní profitoval. Presidentu Havlovi by měl být jen vděčný. Ovšem od bezcharakterního 

člověka nelze očekávat nic jiného, než pokrytecké vychvalování sebe sama tím větší, čím zločinnější je 

jeho minulost.  
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. 

 

a pokračujete opětovně propojováním osoby mého klienta s jinou trestní kauzou a dalším křivým 

obviněním : 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.“ 
 

 taktéž v 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 jsou zveřejněna Vaše lživá tvrzení o minulosti a osobě mého klienta a opakována 

Vaše křivá obvinění mé klientky : „V tomto případě tito tři požadovali po Janu Šináglovi (JŠ) u KS 
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Praha omluvu a především odškodnění za údajné poškození dobrého jména všech zúčastněných, tak jako 

v mnoha jiných případech. Tento požadavek se objevuje vždy, když pan Martin Michal (MM) podává 

prostřednictvím paní JG trestní oznámení na své odpůrce, kteří se pokusí říci, nebo napsat o něm a jeho 

podvodných praktikách pravdu. JŠ již několikrát na svých stránkách kladl na adresu MM otázky, týkající 

se falešného titulu JUDr., kterým se pan MM stále pyšní, vysokou školu na které studoval a která je stále 

zahalena tajemstvím, pátrá po pilotním osvědčení pana MM, jenž tvrdí, že je pilotem dopravních letadel 

(neumí anglicky), 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?! 
… také ptá po mravním kodexu zpěvačky HV, která…Dokonce se nechala vmanipulovat do lží, týkajících 

se financí, o které měl zájem exekutor, když chtěl dle konečného soudního rozhodnutí zabavit veškerý 

majetek, který pan MM v bytě své manželky užívá a zajistit i finanční tok pana MM, který mu plynul 

z agentury MM, jíž byl spoluvlastníkem se svojí manželkou HV.“ 

 

 v 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 znovu křivě obviňujete 

mého klienta z ovlivňování trestního řízení, dokonce z úplatkářství : „Je-li podvod tak obrovský, je 

logické, že i doba na vyšetřování musí být odpovídající. Nicméně 4 roky mlčení o této kauze je 

znepokojující, kdy může hrozit i její promlčení. Kriminální minulost Martina Michala, otce Antonína 

Michala, je varující. Nelze vůbec vyloučit, že množství peněz patřičně ovlivňuje i vyšetřující policisty a 

dozorující státní zástupce. Bylo by zajímavé znát zprávu FAU i o této kauze. Jistě ji také vypracoval.“ A 
je uveřejněn Váš dotaz k vrchní státní zástupkyni, které jste předložil texty se svými vlastními křivými 

obviněními mimo jiné i mých klientů 

 

 v 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 je znovu uveřejněno Vaše trestní oznámení, v němž jste křivě obvinil mé 

klienty, jak je uvedeno výše u textu ze dne 20.01.2015 a dále dopis vrchní státní zástupkyni, jak je výše 

uvedeno, kdy text není v žádném případě věnován zpravodajství o trestní kauze (o meritu v textu nic 

není), ale opět křivým obviněním mého klienta, nepřípustnému propojování osob mých klientů s trestní 

kauzou, křivým obviněním z participování na údajné trestné činnosti, smyšlenkám a neověřeným drbům, 

zde dochází také k dehonestaci společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. :  

„Antonín Michal, syna Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými 

kumpány souzen!“ 

jinak tchán syna pana M. 

„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.“ 

V rámci trestního oznámení jsou uvedena tvrzení a odkazy na další texty, v nichž dochází ke křivému 

obviňování žalobce B) a propojování osob žalobců s údajnou trestnou činností.  

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.  

Bude-li právně zastupovat Mgr. Gavlasová i Antonína Michala, … Nicméně to nepředpokládám. Je to 

přece jenom zcela jiná právní liga, než ve které se dosud pohybovala a pohybuje.  

 
 v textu ze dne 25.03.2016 pod názvem „Lže Martin Michal nebo Pestrý svět?“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6184-lze-martin-michal-nebo-pestry-svet.html jste uveřejnil 

další lži ve spojení s napadáním mého klienta pro jeho židovský původ a obviňováním ze lži na základě 

Vámi vylhaných tvrzení, včetně nadpisu : „Lže Martin Michal, nebo Pestrý svět?“ 

Tento viditelně duševně vyšinutý jedinec, naprosto prolhaný, se nestydí lhát o své minulosti, své matce a 

tedy zřejmě i o svém židovském původu. Tak jako o svém vzdělání a pilotování. Díky svému datu 

narození, může tento novodobý Baron Prášil „hodnověrně“ tvrdit, že je vystudovaným doktorem práv 
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kdy údajně, dle svých slov, vystudoval trestní právo na Karlově universitě, zkušeným pilotem dopravních 

letadel, i když nikdy žádné nepilotoval apod.  

 

Dále jsou zde odkazy na texty, které úmyslně propojují osoby mých klientů s aktuální trestní kauzou.  

 

 v textu ze dne 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 výslovně 

potvrzujete, že jako informace, z nichž čerpáte, uveřejňujete zcela neověřené anonymy, pakliže vůbec 

tyto existují, v každém případě se jedná o lži a pomluvy, a to včetně názvu :   

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 

 

 v textu ze dne 04.05.2016 pod názvem „Žaloba Agentury MM Praha na Šinágla – další „pětiletka“ 

soudního sporu o ničem na obzoru?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6297-

zaloba-agentury-mm-praha-na-sinagla-dalsi-petiletka-soudniho-sporu-o-nicem-na-obzoru.html uvádíte : 

„Přečíst si odvolání Mgr. Gavlasové vyžaduje už silnější náturu. Obhajuje sebe, agenturu, 

H.Vondráčkovou a M.Michala. K tomu přidejme šéfa fotbalových rozhodčích Berbera, kdy ho zastupuje 

v žalobě na Ladislava Vízka. Nelze vyloučit ani právní zastupování Antonína Michala v kauze 

největšího daňového podvodu v České republice.“ 
 

 v textu ze dne 13.05.2016 pod názvem „Justiční „Silvestr“ u MS Praha, veřejnost žasla, bohyně 

IUSTITIA plakala hanbou…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6318-justicni-

silvestr-u-ms-praha-verejnost-zasla-bohyne-iustitia-plakala-hanbou.html je lživě popsán průběh sporu o 

ochranu osobnosti, kterou vedli moji klienti právě z důvodu neoprávněného spojování jejich osob s onou 

trestní kauzou (stejně jako v případě textu v týdeníku Týden). Nejen, že jste popsal lživě průběh a 

podstatu sporu, ale zneužil jste tématu k dalšímu propojování osob mých klientů s trestní kauzou a 

křivým obviněním mého klienta z účasti na údajné trestné činnosti a spáchání trestné činnosti : Martin 

Michal a jeho žena zpěvačka Helena Vondráčková žalují FTV PRIMA s.r.o. Nesmyslné až hloupé 

žaloby na kdeco a kdekoho se staly viditelně náplní jejich životů, který se od normálního vzdaluje stále 

více… 

„Na mé „Jsem novinář“, reagovala Gavlasová okamžitě, popuzeně: „Není novinář.“ Byla z mé účasti 

viditelně nervózní, kdy si stěžovala, že ji ruším pohledem, kroucením hlavy, šustěním atd. Klidně řekne, 

že tvrzení o vlastnictví luxusních limuzín a nemovitostí jsou lživá. To bylo součástí i mého TO před cca 

rokem a kdy byly nedávno PČR zabaveno to, na co jsem tehdy upozorňoval (druhý zvukový záznam cca 
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13:30 min.). Tito vítečníci se pokusili před zabavením zašantročit i soukromé letadlo (našlo se 

v Německu). 

„Zde musím poděkovat TV PRIMA za skvělé zadokumentování tohoto největšího daňového podvodu 

v naší zemi, byť jen v počátku. Zde měla výjimečně Mgr. Gavlasová pravdu, když vyčetla TV PRIMA, že 

po tom „nešla“ jak slíbila (cca 46 min. druhého záznamu). Zato jsem „potom šel“ celé 4 roky, kdy i 

zásluhou mých opakovaných podnětů se konečně něco začalo dít – viz odpověď JUDr. Lenky Bradáčové 

ze dne 16.3.2016. Je zneklidňující, že i ČTK o případu nedávno referovala – tuším, že už byla podaná 

snad i žaloba. V rozporu s běžnými zvyklostmi ČTK žádné jméno kupodivu neuvedla?! 

Je dost znepokojující, že 8 osob se pohybuje stále na svobodě, na kterou byly po krátkém zatčení 

propuštění. Zatímco ve stejné kauze se nedávno jeden arabský občan dostal na svobodu jen na kauci 150 

milionů korun?! Kolik majetku z trestné činnosti těchto podvodníků se asi podařilo zlegalizovat za 4 

roky na svobodě?!  

Jejich skutečným šéfem má být tchán Antonína Michala Eduard Vít, kterému má patřit několik firem se 

sídlem v jednom bytě kde nikdo nebydlí – viz reportáž TV PRIMA?! Ten měl v hospodě prohlásit něco ve 

smyslu: „Kdyby ti pitomci policisté věděli, že jde o 7 miliard.“ 

Můžeme jen doufat, že do té doby už bude stát všech 8 podvodníků před soudem a tato žaloba tak dostane 

poněkud jiný rozměr. 

Na paždí pád mravní a společenský pád Martina Michala, Heleny Vondráčkové a Mgr. Gavlasové bude 

pokračovat. Mohou si za něj sami. Slušných lidí jim jich líto není vzhledem k tomu, kolika slušným lidem 

už ublížili.  

Nepřekvapuje, že Mgr. Gavlasová zastupuje i šéfa rozhodčích Berbra proti soudci Kovaříkovi a proti 

Ladislavu Vízkovi. Možná ji zřejmě čeká i „rodinná“ obhajoba Antonína Michala, ale to už bude na 

očích široké veřejnosti. Při jejích „kvalitách“ by to bylo jen ku prospěchu věci. Nedivím se, že po 

skončení soudního jednání doslova prchala - před mým fotoaparátem… 

 

 v textu ze dne 09.09.2016 pod názvem „Kdo má zájem neřešit kauzu „pepřového“ útočníka Šimečka tak, 

aby byla promlčena?“, kdy téma nesouvisí vůbec s mými klienty ani s onou trestní kauzou : „…viz 

projednávání „přestupku“ z iniciativy „národního pokladu“ zpěvačky Heleny Vondráčkové a jejího 

povedeného manžela Martina Michala v jehož stopách zdatně kráčí stejně (ne)povedený synek Antonín 

Michal. Konečně po letech obžalovaný, spolu s jeho kumpány z největšího daňového podvodu 

s pohonnými hmotami ve výši cca 1.2 miliardy korun – i díky mým aktivitám. „ 

 

 v 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 je celý text věnován úmyslnému propojení osob mých klientů s trestní kauzou a 

opakování lží o krytí – nyní již anonymními – kamarády :  

„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 dne 19.1.2015, které jsem postupně doplňoval podle obdržených 

informací. Dne 13.2.2016 jsem požádal vrchní státní zástupkyni JUDr. Lenku Bradáčovou o informace, 

v jakém stavu se řízení nalézá. Dne 15.11.2016 mi bylo VSZ v Praze sděleno, že obžaloba byla podaní 

dne 17.10.2016. Bude konečně spravedlnosti učiněno zadost? Projeví se i v této miliardové kauze 

neschopnost, resp. nevůle odpovědných orgánů a institucí, pokud se jedná o „velké penze“, či známé 

osoby, soudit podle práva? Zprávu už dříve oznámila ČTK, ale v rozporu se zvyklostmi neuvedla žádné 

konkrétní jméno. To není dobré znamení, ale časy se doufejme mění – i v české justici. Nechme se 

překvapit a držme bohyni justice IYSTITII palce. Ať konečně začne vládnout podle práva, bez rozdílu 

kdo co vlastní, kdo co je, kdo kde má „kamarády“, ochotných pomoci, samozřejmě za už 

„nekamarádské“ ceny. Jen za funkční, nezávislé justice a policie můžeme začít budovat stát, za který se 

nebudeme stydět a na který budou moci navázat naši potomci.“ 

 

 v textu ze dne 23.12.2016 pod názvem „AMM : Po 3.650.000,- Kč další žaloba na Šinágla, tentokrát už 

„jen“ na 2.300.000,- Kč“ na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/6901-amm-po-3-650-000-kc-

dalsi-zaloba-na-sinagla-tentokrat-uz-jen-na-2-300-000-kc.html pokračujete v rozvíjení svých lživých 
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tvrzení o osobě mého klienta, neváháte dokonce lživě tvrdit, že disponujete informacemi z policejního 

prezidia : „Má na svých navštívenkách pan údajný pilot dopravních letadel  řádný titul JUDr. Martin 

Michal, když se jím na veřejnosti chlubí?! Platil kdy vůbec daně z jeho „rozlehlé“ obchodní činnosti? A 

platí je dnes?  Proč je tak pardonován policií, justicí, exekutory a médii, která mu ještě tak nestoudně 

dávají prostor?! Nevědomost, hloupost? Nebo skutečně patří k tzv. „zaháčkovaným“, jak mi letos 

naznačil jeden důvěryhodný zdroj z policejního presidia?!“ 

 

 v křivém obvinění je pokračováno v textu ze dne 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, který už svým názvem propojuje osoby mých klientů s trestní kauzou : „Obžalovaný 

Antonín Michal je synem Martina Michala, manžela zpěvačky Vondráčkové. Ten si žije v blahobytu, 

ačkoliv má milionové dluhy a je exekučně (ne) stíhán…“ 

 

 stejně tak v textu ze dne 30.01.2017 pod názvem „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, kdy předkládáte 

další variantu užití amnestie prezidenta republiky, přidáváte další křivá obvinění a lživá tvrzení o 

minulosti mého klienta, a to včetně nadpisu : Neskutečné, co si Martin Michal, dlouhodobě stíhaný 

člověk, dovoluje… 
Okradl lidi o jejich investice v bankách tím, že získal podvodem úvěry a právě díky právním kličkám 

nebyl za své činy odsouzen jen díky naší justici a amnestii presidenta Václava Havla. Ke všemu si ještě 

podvodný „podnikatel“ osobuje právo vykřikovat něco o daních. Sám žádné neplatí! Po exekuci, 

pohledávky za více než 20 milionů korun, je dnes „nemajetný“ i pro finanční úřad…Pro exekutora je tak 

nemožné, aby pro okradenou banku získal peníze zpět. Jakákoli zmínka o placení daních je v jeho 

případě opět bohapustá lež, jak jsme u něho zvyklí. Zajímavé, kolik lidí mu na facebooku přitakává, jako 

by se jednalo o seriózního a poctivého člověka, který pranýřuje náš právní systém. Opak je pravdou. 

Martin Michal okradl při svém podnikání v oblasti dopravy několik bank a mnoho slušných podnikatelů. 

V mnohých případech ohrozil jejich fungování, okradl i státní kasu. Je nanejvýš nemravné, když se tento 

člověk domáhá spravedlnosti a ohání slušnými mravy, po kterých sám celoživotně hrubě šlape. Naše 

justice a policie i v tomto případě, selhala a selhává.  

Ukázkou jeho křivosti a bezcharakternosti je jistá paní, která si musela změnit jméno a žije dnes 

v anonymitě. MM si ji chtěl vzít a věnoval její dceři klíčky od auta jako svatební dar. Před zraky 

svatebčanů… Pěkně okázale… Následně podal na novomanžele Zezulu trestní oznámení, že mu to auto 

ukradl. S paní, která byla „strážcem“ jeho akcií ve firmě Air Central se rozešel a vzal si jinou, mladší, 

aby ji během několika měsíců nahradil novou ale slavnou milenkou. Policie TO odložila. Podal TO na 

jiné policii. Zřejmě si to jednotlivé policejní stanice předaly. MM měl s žalobou utrum. Zase jen další 

podvodné jednání a pokus o získání neoprávněného majetku…  
Už mnoho lidí mi vyprávělo o minulosti MM, naivně jsem si myslel, že takováto vyprávění mají místa jen 

ve filmových hororech…  
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… 

…Stačí, že těmto bašťounům napoví jeden daňový neplatič a podvodný JUDr,  který se tváří jako 

statečný bojovník s čímkoli, co se mu znelíbí. Možná to ani žádní jeho příznivci nejsou? I na internetu 

může dát prostor své „kreativitě“ stejně jako v „podnikání“. Na shledanou u soudů… 
Dále je zde zveřejněna neveřejná listina – úřední záznam o podání vysvětlení ve věci trestního oznámení 

žalovaného, kde křivě obviňuje žalobce B)z toho, že je autorem vulgárního textu, o kterém žalovaný tvrdí, 

že jej obdržel jako email od třetí osoby : „Vzhledem k obsahu emailu a mnou zveřejňovaných článků, 

konkrétně ke tragédii ruského vojenského sboru Alexandrovci, zveřejněný v prosinci 2016 a ve věci 

největšího daňového podvodu v České republice známé pod mediálním označením Antonín Michal a 

spol., kdy jsem poslední článek zveřejnil v lednu 2017. Je velmi pravděpodobné, že autorem tohoto 

emailu je pan Martin Michal, otec Antonína Michala a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové.“  
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„Na okraj uvádím, ve věci největšího daňového podvodu jsem podával trestní oznámení a spolupracoval 

s policií České republiky a Vrchním státním zastupitelství v Praze. Žaloba byla podána cca po 4 letech a 

to v říjnu roku 2016. I to je důvodem proč si myslím, že s vysokou pravděpodobností je autorem emailu 

pan Martin Michal. Z minulosti jsou známé jeho komentáře na facebooku, podobného pokleslého obsahu. 

 

Dále je zde zveřejněno Vaše podání vysvětlení k Vámi podanému trestnímu oznámení, v němž křivě 

obviňujete mého klienta z páchání trestné činnosti a spojujete jeho osobu a osobu mé klientky s trestní 

kauzou : „Vzhledem k obsahu emailu a mnou zveřejňovaných článků, konkrétně ke tragédii ruského 

vojenského sboru Alexandrovci, zveřejněný v prosinci 2016 a ve věci největšího daňového podvodu v 

České republice známé pod mediálním označením Antonín Michal a spol., kdy jsem poslední článek 

zveřejnil v lednu 2017. Je velmi pravděpodobné, že autorem tohoto emailu je pan Martin Michal, otec 

Antonína Michala a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové.“  
 

 v 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, je dehonestována  a obviňována také moje klientka : 

„Sofistikovanost podvodu nápadně připomíná praktiky používané Martinem Michalem. Na videu iDNES 

syn svého otce nezapře. 
Smutné, že mnoha médii presentované „morální ikony“ manželé Martin Michal a Helena Vondráčková, 

nepřišli podpořit svého obžalovaného syna Antonína, resp. nevlastního syna…  

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… 
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...?“  

 

 v textu ze dne 01.04.2017 pod názvem „Martin Michal se všem omlouvá za způsobená příkoří“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7182-pan-martin-michal-se-vsem-omlouva-za-zpusobena-

prikori.html je pak, mimo jiné, uveřejněna fotografie mého klienta s nactiutrhačným popiskem : „Už jsem 

z toho lhaní o pilotovi a JUDr. clej šedivej. No ale Helence se to líbí. Věří fakt všemu. Stačí uniforma 

z půjčovny, letadlo, cvak a je to. Každý by měl mít svoji Helenku.“ 

 

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

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, který je propracovaným úmyslným propojením osob mých klientů s trestní 

kauzou, kdy jsou úmyslně spojeny dvě kauzy – trestní kauza, v níž je obviněn syn mého klienta a kauza, 

o které nemáte nejmenších informací (jednalo se o návrh mého klienta na zproštění funkce likvidátora, do 

níž byl jmenován bez svého vědomí) a kde uvádíte lživá tvrzení na adresu mého klienta a tohoto 

opětovně křivě obviňujete z páchání trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání (aniž byste byť 

jediné své tvrzení ověřil). U druhého z jednání jste neváhal napadat mou koncipientku, obtěžovat ji a lhát 

o jejím chování : 

Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem 

Zpravodajství: MS Praha Antonín Michal – VS Praha Martin Michal 

ČT a jiná hlavní média čekaly na výsledek jednání o odebraní kauzy Nagyová soudkyni na stejné chodbě 

cca 20 m vzdálené od druhé soudní síně. Na tento soud nepřišla žádná, vyjma iDNES a TV PRIMA. 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 
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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… 

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 

 

 text 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, kde se jedná o propojení tématu trestní kauzy s osobami 

mých klientů pomocí odkazů připojených pod textem na texty, které je s touto trestní kauzou pojí a texty, 

které jejich osoby dehonestují.  

 

 text 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, kdy pokračujete v úmyslném propojování osob mých klientů s předmětnou 

trestní kauzou : „…kde je jedním z obžalovaných Antonín Michal, syn Martina Michala (manžel 

zpěvačky Heleny Vondráčkové pozn. red)“ 
 

 k úmyslnému propojování dochází rovněž v 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 včetně nadpisu : Kauza jednoho z 

největších daňových podvodů pokračuje, ale už bez zjevného zájmu médií a veřejnosti!  
…zvláště Antonín Michal (syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové), nešetřil vulgárním 

slovníkem 

 

 v 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 zveřejňujete svá křivá obvinění a lži o osobě žalobce B) v pomstě za zahájené 

exekuční řízení, které jste vyvolal svým ignorováním vykonatelného exekučního titulu : Doufám, že 
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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. 

Martin Michal apeluje na exekutora, aby konal ve věci jakéhosi pochybení, které se týká podivného 

rozhodnutí soudu… Je zajímavé, že se exekutor nestará spíše o to, že právě tento Martin Michal dnes 

dluží 20 milionů korun a tváří se při tom jako ochránce práv v ČR.  

Jak tedy funguje exekutorský systém, jak vymoci zpronevěřené milionové částky od podnikatele, který 

zpronevěřil peníze a má již dávno dle soudního pravomocného rozhodnutí splácet tuto sumu?“ 
  

 v textu ze dne 12.06.2017 pod názvem „Martin Michal podává další trestní oznámení na Jana Šinágla“ 

na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7391-martin-michal-podava-dalsi-trestni-

oznameni-na-jana-sinagla.html pokračujete v nepravdivém tvrzení, že Vy jediný hovoříte pravdu, 

zejména o minulosti mého klienta a v šíření křivého obvinění mého klienta z autorství vulgárních mejlů a 

komentářů, které jste údajně obdržel od třetích osob – zde je na místě uvést, že máme důvodné 

pochybnosti, že se o text třetích osob nejedná, potažmo že jejich identitu znáte a spolupracujete s nimi : 

Je vskutku podivné, že ten, kdo by měl být mnohem spíše sám vyšetřován za svoje chování v minulosti i 

dnes… 

V podstatě jsem PČR vyvrátil všechna vznesená, nesmyslná podezření v podnětu a zadokumentoval 

minulost Martina Michala se všemi souvislostmi a podrobnostmi až po dnešek. Takže mi nezbývá než 

touto cestou panu Michalovi poděkovat, že mi svoji příkladnou snahou a bojem za spravedlnost a dobré 

mravy umožnil i z mé strany k nim přispět. Je nyní jen na PČR, koho se rozhodne vyšetřovat a koho ne na 

základě veřejně známých skutečností. 

P.S. 

Bohužel PČR není schopna ani za 5 měsíců zjistit podle IP sídlo počítače, případně identitu autora textu. 

Ti co znají pana Michala roky, nepochybují, že je autorem textu výše on. J.Š. 

 

Včetně dvou Vašich komentářů :  

#8 Jan Šinagl 2017-06-18 04:06 
Je autorem tohoto textu Martin Michal? Je to tak pravděpodobné jako nevyhrát ve sportce - 

putin yandex.ru, IP: 94.230.156.9 - podobných "komentářů" je na tomto webu více. Vždy smyšlené 

jméno a jiné IP, ale téma stejné. Existují lidé, jejichž programem je zlo, bez kterého nemohou být a žít. 

Pokud ho nepáchají, jsou nešťastní. Není jich málo. Zvrácená doba produkuje zvrácenost a zvrácené 

charaktery. 
 

#2 Jan Šinagl 2017-06-13 07:36  

Jak jinak, než se "podepsat" takto - ST ( aslllx post.cz, IP: 185.102.219.122 )- pokud má pan Martin 

Michal takovéto primitivní zastánce, může nám ho být jen líto. Jistě by bylo zajímavé, zjistit místo PC či 

autora? Bohužel PČR v mých "IP žádostech" měsíce nekoná. Autoři nenávistných textů mají dobrý důvod 

zůstat v anonymitě. Takovýchto "vlastenců" jsou naše dějiny plné. Jistě se měli dobře za každého 

režimu... 
 

 další lži o mém klientovi a křivá obvinění jeho osoby jsou uvedeny v textu ze dne 21.07.2017 pod 

názvem „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, kde jste připojil Vámi vylhané tvrzení o tom, že 
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můj klient je klientem Komerční banky – zde je na místě uvést, že kauza se týkala bankovního domu 

Commerzbank, nikoli Komerční banky, z uvedeného je zřejmé, že je Vám v podstatě jedno, jaká kauza se 

čeho týkala, je zjevné, neboť Vaší jedinou snahou je co nejvíce mé klienty veřejně dehonestovat : Jak 

může mít Komerční Banka za VIP klienta člověka, který je pravomocně odsouzen k zaplacení dluhu 

v aktuální hodnotě 20.000.000,-Kč, který po něm vymáhá exekutor (7 mil. + poplatky exekutorovi)? 

Neměla by tedy KB přehodnotit některé své VIP klienty, když jí evidentně nedělají dobré jméno. Přece 

nemůže KB krýt finanční machinace, když má její klient naopak platit za svůj úvěrový podvod u jiné 

banky a je pravomocně odsouzen?  Možná by si KB měla stav dluhu u Unikredit Bank ověřit, aby také 

nebyla podvedena. Pro KB je naprosto diskreditující reklama, mít pana MM za VIP klienta. 

Mimochodem HV zastavila svůj rodinný domek za 20.000,000,-Kč, aby si u KB mohla vzít půjčku na 10 

let, jak jsem psal už před lety a doložil dokumenty?! 

Jak mohl Martin Michal, pravomocně odsouzený a v exekuci s 20.000.000,- Kč… 

 
A je rovněž připojeno propojení osob klientů s trestní kauzou a Vaše smyšlenka o tom, jak jste pomáhal 

s vyšetřováním : „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.“ 
 

 rovněž tak v textu ze dne 24.10.2017 pod názvem „Martin Michal s Helenou Vondráčkovou prohráli 

přesvědčivě další soud“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7696-martin-michal-s-

helenou-vondrackovou-prohrali-presvedcive-dalsi-soud.htmljste neopomněl zdůraznit svá lživá tvrzení a 

křivá obvinění mých klientů, zde v rámci svého komentáře : „Ano soukromý život je věcí každého, pokud 

ale manžel je prokazatelný podvodník, mající na svědomí mnoho nešťastných lidských osudů a 

defraudaci stovek milionů korun na účet nás všech, už to jistě není soukromá věc. Navíc se jedná o 

manžela zpěvačky, vyznamenané presidentem země. Mimochodem je v exekuci s dluhem cca 22 milionů 

korun a jeho manželka musela zastavit svůj dům, aby si mohla vzít finanční půjčku?! Syn Martina 

Michala Antonín, je jedním z hlavních obžalovaných ve věci největšího daňového podvodu, který právě 

probíhá u MS Praha. První den byla na místě i ČT, ale dala přednost natáčení změny soudkyně v kauze 

Nečas Nagyová, přestože byla včas informovaná o soudu pár metrů vedle. Názor nechť si udělá každý 

sám.“ 

 

 v textu ze dne 17.04.2018 pod názvem „Náš boj za svobodu slova, projevu a právo veřejnosti na 

informace trvá už 417 dní“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8089-muj-boj-za-svobodu-slova-

projevu-a-pravo-verejnosti-na-informace-trva-uz-417-dni.html pokračujete v křivých obviněních mého 

klienta a lžích o jeho osobě : „Není divu, že jsem žalován za zveřejňování pravdy na nejvyšší částky. 
Pan Martin Michal nevlastní nefalšovaný diplom Karlovy University a nevystudoval žádnou vysokou 

školu s oprávněním užívat akademický titul JUDr. Proto ho také nemůže nikomu ukázat. Nemohl jsem 

tedy sdělit nepravdivý údaj. Soud si to neověřil a trestá neprávem stranu, která poukazuje na 

prokazatelné lži, podvody a nemravnost.“ 

 

A dále jste zveřejnil svou závěrečnou řeč, kterou jste pronesl před Okresním soudem v Berouně. Tato 

byla Vámi pečlivě předem připravena právě u vědomí toho, že jak její písemné znění v rámci 

zveřejněného protokolu z ústního jednání, tak její přednesení v rámci Vámi pořízené nahrávky tohoto 

jednání zveřejníte a rozešlete na desetitisíce elektronických adres různým institucím, společnostem a 

fyzickým osobám, včetně obchodních partnerů společnosti Agentura MM Praha, s.r.o., a médiím :  

„Nedávno PČR odložila můj podnět ve věci šíření pomluv na moji osobu, jejichž autorem je s vysokou 

pravděpodobností pan Martin Michal s odůvodněním, že nejsou zjistitelné IP adresy, resp. nelze 

prokázat, kdo E-maily psal. 

Martin Michal byl PČR podezříván z rozsáhlých podvodů ve výší 1/2 miliardy korun a strávil 17 měsíců 

ve vyšetřovací vazbě. Odůvodnění tehdejšího soudu znělo ve stylu „taková byla doba a jednal v dobré 

víře“. Nyní se nachází v exekuci cca 20 milionů korun, bez příjmů, ale přesto s vysokým životním 

standardem. 
Jistěže i podvodníci mají stejná práva. Má soud věřit více jim, nebo člověku, který má za sebou 

beztrestnou minulost, kus poctivé práce pro společnost, svobodu, demokracii a zkušenost dvacetiletého 

života v zemi s jednou z nejlepších demokracií ve Švýcarsku. 
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Není možné, aby se tak dlouho a beztrestně tato skupina dopouštěla podvodných praktik a dlouhodobě se 

obohacovala na účet druhých, na základě lživých informací, padělaných dokladů a soudních kliček 

s úmyslem poškodit každého, kdo na jejich podvodné a nemravné jednání poukáže.“ 

 

 pokračováno je v textu ze dne 04.05.2018 pod názvem „Pravda vyjde najevo jako olej na vodu“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8125-jan-sinagl-pravda-vyjde-najevo-

jako-olej-na-vodu-pl-3-5-2018.html : „Pan Martin Michal (MM) podvedl banky, dluží jim dnes již 20 

milionů korun, prokazatelně podvádí se svým vzděláním, byl trestně stíhán na základě několika 

paragrafů za podvod, padělání veřejných listin a dalších“ 

 

 text ze dne 04.05.2018 pod názvem „Martin Michal usvědčen policií ČR ze lži a podvodu s titulem 

JUDr.“  na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/8126-martin-michal-usvedcen-policii-cr-ze-

lzi-a-podvodu-s-titulem-judr.html je celý věnován lži o usvědčení mého klienta z trestné činnosti policií, 

včetně označení součásti policie, která to měla údajné oznámit a lži o tom, že probíhá další prověřování 

osoby mého klienta. Lživý je celý text : Martin Michal usvědčen policií ČR ze lži a podvodu s titulem 

JUDr. 
Martin Michal neoprávněně užíval titul JUDr. Používal jej několik let ve svých osobních 

dokumentech, v pracovních vztazích a v soudních sporech. Několikrát se pokoušel získat finanční 

odškodnění od lidí, kteří toto jeho neoprávněné užívání titulu veřejně zmínili.  
PČR potvrdila, že Martin Michal (MM) nenavštěvoval žádnou školu v ČSSR, která by mu mohla tento 

titul vydat. Titul JUDr. se u jeho jména objevuje již v roce 1994, kde je uveden jako součást prezentace 

jeho osoby v obchodních vztazích při zakládání firem. Vesměs skončily v úpadku, resp. zkrachovaly. Titul 

JUDr. se objevuje i v jeho občanském i řidičském průkazu, na pracovních smlouvách i v registru firem. 

V médiích i v bulvární knize „Lesk a špína showbyznysu“ ovšem zamlčel, jakou školu, která mu tento 

titul vydala, vystudoval. Nakonec se po zmiňované Karlově univerzitě přiklonil v médiích k politické 

škole SNB ve Vokovicích. S tímto tvrzením narazil na nepřekonatelnou zeď nemožnosti. Několikrát 

veřejně zmínil a tvrdí, že jeho bratr emigroval do Německa a on, aby nemusel vstoupit do KSČ, odešel od 

armády. Škola SNB byla politická škola výhradně jen pro příslušníky armády a policie. Studovat tuto 

školu a mít bratra v emigraci proto samozřejmě nepřicházelo vůbec v úvahu. 
Příběh JUDr. MM skončil i pro jeho manželku Helenu Vondráčkovou (HV). Ta se veřejně snažila 

přesvědčit čtenáře, že její manžel má titul JUDr. a všichni kdo tvrdí opak lžou. Je to obráceně. Lže MM i 

jeho manželka HV. Na této lži se podílí i jejich právní zástupce Mgr. Jana Gavlasová (JG). Hájila a hájí 

práva JUDr. Martina Michala na odškodnění -  za pomluvu a pošpinění dobrého jména. 

Pan MM za výroky, které zpochybňovaly jeho vzdělání a titul JUDr., požadoval nejen omluvu, ale 

především finanční odškodnění ve výši několika set tisíc korun! Za vyjádření, že žádnou vysokou školu 

nevystudoval a nevlastní tak titul JUDr., podal několikrát i trestní oznámení, aby nebylo zpochybněno 

jeho vzdělání. To nasvědčuje podvodnému jednání - pokusu o neoprávněné obohacení za zpochybnění 

vzdělání a titulu JUDr., který nikdy řádným studiem nenabyl. 

Je jen otázkou času, jak se PČR k  padělání titulu JUDr. MM postaví. Přestupek za 3000 Kč, nebo 

trestný čin padělání a zneužití titulu pro výkon činnosti se sazbou 2-3 roky vězení? Vymáhání odškodnění 

na základě podvodného jednání před soudem a na veřejností, jen dokazuje bezcharakternost této osoby. 

Informaci o podvodu pana MM s titulem JUDr., oznámilo kriminální oddělení PČR Prahy 2. 
Další odhalení podvodu s osvědčením pilota dopravních letadel je také součástí vyšetřování PČR. Za 

pilota se pan MM vydává už roky. 

Ve svých projevech na sociálních sítích, nebo v Parlamentních listech často užívá na adresu svých 

protivníků dehonestující výroky typu nevzdělanec apod. Od tohoto podvodného JUDr. je to opravdu na 

místě?! Je odpovědností šéfredaktorů, zda  takovému člověku dávat i nadále prostor a možnost psát 

nactiutrhačné výroky, či veřejně lhát. 

Další podvody tohoto občana budou média jistě zajímat.  
Obecně je škodlivé a demoralizující skutečnost, že člověk bez vzdělání, vybavený falešnými doklady, 

může dlouhodobě působit jako neodhalený podvodník v médiích, politice nebo jiném "veřejném sektoru", 

bez toho, že by byl postižen, kdy naopak jeho aktivity vedou k šikanování mnoha nevinných jednotlivců, 

firem a společností. Samozřejmě jsem informoval celou českou hudební scénu. Pravda může být jen 

jedna!“ 
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 v textu ze dne 04.05.2018 pod názvem „První jednání ve věci žaloby AMM na Jana Šinágla o 

2.300.000,- Kč“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8127-prvni-jednani-ve-veci-

zaloby-amm-na-jana-sinagla-na-2-300-000-kc.html pak potvrzujete pravdivost tvrzení, která jsou uvedena 

v textu předchozím : „Dnes jsem zveřejnil článek o usvědčení ze lží a podvodu pana MM PČR. Dle 

očekávání, jsem obratem obdržel právní výzvu Mgr. Jany Gavlasové. Poděkoval jsem jí a odpověděl 

s tím, že mi bohužel úcta k pravdě brání, abych jí vyhověl.“ 
 

 na lež o usvědčení mého klienta policií z trestné činnosti navazujete v textu ze dne 10.05.2018 pod 

názvem „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, kdy tato tvrzení propojujete 

s aktuální trestní kauzou : „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. Za zveřejnění pravdy a využití svobody slova tak soud demokratické země trestá 

časopis. 
Jeho syn Antonín Michal je obviněn spolu s dalšími s daňových podvodů v miliardové výši (aktuálně 

 projednává MS Praha už 13 měsíců!) 

PČR byl MM usvědčen jako podvodník. HV musela zastavit rodinný dům, aby si mohla vzít finanční 

půjčku od banky... O výsledku vyšetřování PČR jsem ji informoval na konci první části jednání, o 

zastavení domu po vyhlášení rozsudku. 

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. 

 

 v 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 zveřejňujete dokonce lež o tom, že mezi obviněnými v aktuální trestní kauze má být tchán 

mého klienta : „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?“ 
 

 v textu ze dne 09.07.2018 pod názvem „Být „vynášen do nebes“ v bulváru, znamená mnohdy zakrývání 

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

vynasen-do-nebes-v-bulvaru-znamena-mnohdy-zakryvani-neprijemne-pravdy.htmlpak jste k šíření lží o 

osobě mého klienta a křivých obvinění jeho osoby zneužil skutečnosti, že periodika Rytmus života a 

Pestrý svět uvedla na pravou míru svá tvrzení, která o osobách mých klientů po léta šířila a jimž se tito 

bránili – ostatně i to jste jim vytýkal, pakliže se Vám to hodilo : „Bohatý podnikatel“ přišel do Řitky 

obrazně řečeno „v tričku a s plastikovou taškou“. Dnes se nachází v exekuci, kdy dluží přes 20 milionů 

korun...V článku se připomnělo jeho 17 měsíců vyšetřovací vazby, ale už ne, že šlo o cca půl miliardy 

korun? Soudkyně měla tehdy prohlásit, že „taková byla doba a konal v dobré víře“?! Kdo by asi nekonal 

v dobré víře se stovkami milionů korun, které nejsou jeho, že? Umožnil to zločinný korupční systém, 

nastavený za vlády Klause. O dobré víře šlo mnohdy úspěšně, ba s jistotou pochybovat. Těžko ji měli ti, 

co zajistili sebe a své potomky na generace dopředu, aniž by nějakou poctivou práci odvedli, 

odpovídající nabytému, resp. nakradenému bohatství, legalizovanému politiky. 
Proč byla nucena HV zastavit svůj dům v Řitce bance bylo také zamlčeno, stejně jako zjištění PČR, že je 

MM podvodník, který se dopustil trestného činu padělání veřejné listiny, kdy roky používal neoprávněně 

titul JUDr.“ 

 

 v textu ze dne 20.07.2018 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 dochází dále k dehonestaci klientů prostřednictvím úmyslného 

propojování jejich osob s jinou trestní kauzou a za užití lživých tvrzení :  

Manžel Heleny Vondráčkové Martin Michal telefonoval do redakce FTV Prima a řekl, že pokud reportáž 

odvysílají, můžou mít velké problémy. Později prohlásil, že podal trestní oznámení na policistu, který 
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údajně televizi dal informace. … a odkazy na Vaše texty o této kauze a texty, které jste úmyslně vyhledal 

na internetu (ve většině nikoli aktuální) 

 

 v 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, jehož téma se netýká ani mých klientů ani oné 

trestní kauzy, neopomínáte připomenout : 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… Není proto divu, že se stal článek na tomto webu o tomto obrovském 

podvodu rychle nejčtenějším… 
 

 v 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 pak je uvedeno : „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). Ačkoli MS Praha informoval ČTK, naleznete 

informaci o rozsudku dosud pouze na těchto webových stránkách?! Když jsem se zeptal šéfredaktora PL 

pana Holoubka proč tuto zprávu dne nezveřejní, zeptal se, zda už mám rozsudek? Zřejmě zpráva 

soudkyně skrze tiskovou mluvčí je pro PL nedůvěryhodná... Potom je zvláštní, že PL hned v den vyhlášení 

nepravomocného rozsudku OS Beroun dne 10.8.2018, informaci zveřejnily? Samozřejmě zavádějící 

v podání lotra a arci-lháře Martina Michala, v jehož šlépějích pokračuje zdárně jeho povedený synek 

(zdá se, že rodičovská výchova selhala a nejenom u synka…). Pan MM je pro šéfredaktora PL tedy 

důvěryhodnějším, než soudkyně MS Praha a jeho tisková mluvčí… Samozřejmě ani pan MM ani zástupce 

PL mé soudy nikdy nenavštívili…“  
„Mimochodem pan MM je stále, dle portálu justice, veden v exekuci přes 20 milionů korun?  PČR 

usvědčen z neoprávněného používání titulu JUDr., tedy falšování úředních listin, což je trestní čin?! Není 

divu, že kdysi bohatá zpěvačka musela nechat zastavit svůj dům v Řitce, aby si mohla půjčit další 

miliony… Strávil 16 měsíců ve vyšetřovací vazbě, odsouzen nebyl, ale skutek cca půl miliardy zmizelých 

peněz soud nepopřel. Jen konal v dobré víře a taková byla doba, měl prohlásit soud…“ 
„Komu slouží demokratická justice, lži nebo pravdě? Jenom gauner může požadovat takové nemravné 

částky, odhaluje tím jen svoji přirozenost. Bez pana MM by se žádné desítky či už stovky žalob 

nekonaly... Jejich cílem jsou vždy peníze, ať už výjimečně vysouzené, nebo za právní služby advokátky 

AMM, pokud nepracuje zdarma… Pouze HV by mohla platit, o potenciálu zmizelých miliard v minulosti 

a současnosti nemluvě, budu-li spekulovat a hledat možná vysvětlení…“ 

„Je zvláštní, že někomu odpustí soud zpronevěření půl miliardy, protože konal v dobré víře a u jiného 

dobrou víru při hledání pravdy nepřipustí. Zřejmě je hledání pravdy pro některé společnosti daleko více 

ohrožující, než ztráta miliard. Proto je pravda tak cenná. Pomáhá vyspělým společnostem a ohrožuje 

nevyspělé, které přežívají jen díky lžím a manipulaci – a likvidaci šiřitelů pravdy.“ 

 

 v textu ze dne 08.10.2018 pod názvem „Má ochrana soukromí veřejných osob chovajících se nemravně 

právo likvidovat publicistu pracovně i existenčně?!“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8471-

ma-ochrana-soukromi-verejnych-osob-chovajicich-se-nemravne-pravo-likvidovat-publicistu-pracovne-i-

existencne.html jste uveřejnil další závěrečnou řeč, opětovně velmi pečlivě připravenou u vědomí toho, 

že jak protokol ta zvukový záznam následně zveřejníte a rozešlete na desetitisíce elektronických adres, 

aby jste tak svá lživá tvrzení a křivá obvinění co nejvíce rozšířil : „Pan MM se už přes deset let domáhá 

omluv a finančního odškodnění za různá tvrzení, která se ukázala jako pravdivá. Několika lidem bylo 

vyhrožováno a požadována pokuta za údajnou lež týkají se jeho vzdělání a používání titulu JUDr. 

Podobně je to s osvědčením pilota dopravního letadla, kterým se pan MM chlubí v médiích již deset let. 

Jedná se o podvody. Pan MM osvědčení pilota dopravních letadel nikdy nevlastnil. Nesmím o tom psát? 

Kdo má přinést důkaz o pravdě? Ten, který podvádí, nebo ten, kdo odhalil podvod? 
Důkazy o pravdivosti svého tvrzení má přinést ten, kdo se hájí. Je to jednoduché přinést na policii nebo 

k soudu ověřený diplom, osvědčení pilota atd. Podvodník žádá Policii České republiky, aby potrestala 

„podvodníka“, který píše pravdu?  
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Podobně se dožadovali omluvy a finančního odškodnění v jiných kauzách, kde bylo znevěrohodněno 

vzdělání pana MM. Přitom již v roce 2008 Policie ČR potvrdila, že pan MM a tedy jeho právní zástupce 

lhali, protože pan MM nikdy žádnou vysokou školu, kde by mohl tento titul získat, nevystudoval. Užíval 

tedy podvodně titul JUDr. I v občanském průkazu a v pracovně obchodních dokumentech, tedy padělání 

veřejné listiny. Na základě tohoto podvodu se ještě domáhal finanční satisfakce za újmu, když byl veřejně 

odhalen, že s titulem podváděl. Mohu bez obav ze soudního postihu napsat, že pan MM je lhář a 

podvodník, který se chtěl obohatit nezákonným a podvodným způsobem požadováním nemravně vysokých 

finančních částek? Nic se nestalo? Nemá být naopak pan MM povolán k zodpovědnosti za podvody a 

souzen? Podle žalobců nikoliv.   

Uvěří soud i Policie České republiky usvědčenému lháři, podvodníkovi… 

Dobré jméno člověka, který se podvodně a lživě prezentuje dodnes jako pilot dopravních letadel? Tuto 

jeho další lež odhalilo Ředitelství letového provozu. MM nikdy neměl osvědčení pilota dopravních 

letadel, jak dlouhodobě a konzistentně v médiích a na veřejnosti, své ženě a přátelům dodnes tvrdí. 

Jediným důkazem byla fotografie v uniformě pilota před údajně vlastním letadlem společnosti Terex. 

Není trestním činem to, že i za zveřejnění informací o tomto podvodu je požadováno finanční 

odškodnění?... Vzhledem k tomu, že pan MM neumí anglicky, jeho tvrzení o pilotování je důkazem 

dalšího jeho lži, že piloti musí ovládat dokonale angličtinu i v rámci bezpečnosti. 

Jak rozhodne soud? Neměl by požadovat po panu MM, aby donesl potřebné pilotní osvědčení jako 

důkaz? 

Pokud tomu tak bude, na lavici obžalovaných usedne pan Martin Michal. Nemám čas marnit čas a peníze 

podáváním TO na tuto osobu. Existuje už dost důkazů, které má policie k dispozici, aby žalobu pro 

pomluvy a podvody s podezřením na zločinné spolčení a jednání podaly instituce demokratické země 

samy, jak jim ukládá zákon. 

Mohu soudu přísahat, že nevlastním titul JUDr., nikdy jsem ho podvodně nepoužíval deset let, nikdy jsem 

nevlastnil průkaz pilota dopravních letadel, nikdy jsem nestrávil sedmnáct měsíců ve vyšetřovací vazbě, 

nikdy jsem nezpronevěřil půlmiliardy korun… 

Budu teď stíhán za to, že když napíši, že soudy pana MM platí zřejmě HV. Kdo jiný? Mohu opět 

spekulovat, že z těch ztrát miliard v minulosti i dneska někde ty peníze zůstaly. Takže na platbu čehokoliv 

asi někde ty peníze jsou, respektive nemohou nebýt. Ale říkám, to spekuluji. 

Už jsme tak daleko, že bulvár raději mlčí o faktu, že pan MM byl usvědčen večer jako podvodník 

používající falešný titul a je padělatel veřejných listin, což je trestný čin. To, že policie nepodá sama 

podnět k zahájení trestního řízení, když sama trestný čin dokázala, je dost znepokojující. 

Nad rámec uvádím, že by nebylo od věci zjištění, z jakých zdrojů mohou být financovány nemalé soudní a 

právnické náklady včetně vysokého životního standardu MM a HV. Kdy éra jejich vyprodaných koncertů 

skončila. Pan MM se nachází v exekuci a paní HV byla nucena zastavit kvůli půjčce svůj rodinný dům. 

Připomínám, že pan MM byl v minulosti vyšetřován či stíhán za podvody v řádech stovek milionů a jeho 

syn v řádech miliard v současnosti společně s dalšími. Pochybuji, že by všechny v dobré víře skončily 

v rukou jiných díky špatnému podnikání. Dům za desítky milionů korun, drahá auta, skupování pozemků 

a bytů včetně příbuzenstva, tomu rozhodně nenasvědčuje. Jaké asi hodnoty tyto lidé dali společnosti, 

když takovéto získali. To by bylo téma na článek a na další žalobu.“ 

 

a opakujete svá vylhaná tvrzení o kontaktech mého klienta a údajných informacích z policejního prezidia 

jako konstatování : Mimochodem jsem obdržel z velmi důvěryhodného zdroje informaci, že dobrým 

známým pana MM je neblaze proslulý bývalý politik Jaroslav Tvrdík. Ale nemíním spekulovat, pouze 

konstatuji. Na zkorumpované prostředí v české zemi, kde má kde jaký lump a zločinec kamarády všude, 

čehož patřičně využívají, o tom si povídají kdekdo, není to žádným tajemstvím. 

 

 v textu ze dne 24.09.2018 pod názvem „Usnesení KS Praha ve věci exekuce (zastavení domu, pozemku a 

bankovních kont Jana Šinágla), trvající už 17 měsíců…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8433-usneseni-ks-praha-ve-veci-exekuce-zastaveni-domu-pozemku-a-bankovnich-kont-

jana-sinagla-trvajici-uz-17-mesicu.html jste se neváhal označit jako jedna z osobností ČR a tím 

zaštiťujete svá lživá tvrzení a křivá obvinění mého klienta : „Nepřekvapuje, že jeho syn Antonín 

pokračuje v otcových stopách, resp. už ho překonal – otec se postaral o zmizení půl miliardy, syn o 

zmizení miliard…   
Pan MM podává trestní oznámení např. na výroky Jiřího Vondráčka (JV), který zpochybňuje podvodně 

užívaný titul JUDr. a jeho oprávněnost pilotovat dopravní letadla a usvědčuje jej z podvodu. Paradoxně 
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tedy pan MM podává trestní oznámení a žádá i finanční satisfakci za údajně lživé výroky i když PČR 

zcela jednoznačně potvrdila, že pan MM nikdy nevystudoval školu, která by jej opravňovala užívat titul 

JUDr. Současně bylo policií zjištěno, že pan MM není a nebyl pilotem dopravních letadel i když se za 

pilota této úrovně dlouhodobě a opakovaně vydává. V protokolu, kterým policie odkládá TO na JV  se 

praví, že nebylo zjištěno, že by pan MM vystudoval školu, která by jej opravňovala k užívání titulu 

JUDr… Z protokolu policie je zcela zřejmé, že tato obvinění jsou vykonstruovaná a proto je odložila. I 

když bylo dle spisu rozhodnuto, že titul JUDr. nevlastní…Na sociálních sítích se to jen hemží osobními 

urážkami a také výhrůžkami pana MM např., že pana JV připraví o dům. Podobný scénář užívá pan MM 

i v mém případě. Na oprávněné a pravdivé výtky odpovídá útoky a právními kličkami, aby zničil toho, 

kdo si dovolil odhalit jeho nečestné a podvodné jednání. Tak jako se o to dlouhodobě pokouší u dalších a 

dalších osobností ČR.“ 

 

 v křivých obviněních mého klienta pokračujete dále v 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, kdy také 

zveřejňujete neveřejnou listinu – Usnesení policejního orgánu : „Soudkyně MM neposlala do vězení 

s tím, že se skutek sice stal, ale nebyl prokázán úmysl. Tehdy zmizelo cca půl miliardy korun. 

Zaměstnanci banky, která poskytla MM neoprávněný úvěr, byli nepodmíněně odsouzeni – tam už soud 

měl úmysl zřejmě za prokázaný… 
Celý život pana MM je jen o penězích a podvodech… 

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 dále pokračujete v textu ze dne 06.11.2018 pod názvem „Na Slovensku likvidují novináře vrazi fyzicky, 

v Čechách justice existenčně“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8539-na-slovensku-

likviduji-novinare-fyzicky-v-cechach-existencne.html, kdy je pokračováno v propojování osob mých 

klientů s trestní kazou : „Je typické, že se pan MM nedávno na jedné TV měl vyjádřit v tom smyslu, že se 

dokáže uživit sám? Přitom je sám v exekuci s dluhem kolem 20 milionů korun a žije si na vysoké 

materiální úrovni. Díky jeho „obchodní činnosti“ zmizelo cca 500 milionů, odsouzen nebyl, ale skutek se 

stal. Jeho syn byl 19.7.2018 odsouzen na 8 let v kauze největšího daňového podvodu spolu s tchánem (10 

let) a dalšími v kauze největšího daňového podvodu s pohonnými hmotami. O rozsudku informoval pouze 

tento web. O něho by se měli exekutoři v zájmu věřitelů, tedy bank, zajímat. 

 

 a rovněž tak v textu ze dne 12.11.2018 pod názvem „OS Beroun 9.11.2018: Boj za svobodu slova 

pokračoval doplňovacím rozsudkem“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8555-os-

beroun-9-11-2018-boj-za-svobodu-slova-pokracoval-doplnovacim-rozsudkem.html : „Mám se snad 

omlouvat panu MM, že ho policie usvědčila z podvodu? 
Na druhé straně usvědčila PČR pana MM z neoprávněného užívání titulu JUDr., tedy trestného činu 

padělání veřejné listiny. Zda podnikla další zákonné kroky mi není známo? Usvědčit pachatele a nic dále 

nepodniknout by bylo dost podivné? U PČR nelze dnes vyloučit vůbec nic. Rovnost občana před „rukou 

zákona“ holt není vždy zaručena… 
Je k zamyšlení, že žaloby a podněty trvají roky, na osobu nevýdělečně činnou, nejstarší a s důchodem 

3720,-Kč, která jako jediná zveřejnila informaci o rozsudku v kauze největšího daňového podvodu 

s pohonnými hmotami a praním špinavých peněz v řádech miliard korun, ze dne 19.7.2018. Odsouzen byl 

syn MM Antonín na 8 let, jeho tchán Eduard Vít na 10 let, spolu s dalšími. Připomínám, že Martin 

Michal byl vyšetřován v kauze zpronevěření cca 500 milionů korun. Nebyl odsouzen, ale skutek se stal. 

Soudkyně měla prohlásit, že konal v dobré víře a taková prý byla doba… Pan MM je v trvalé exekuci, 

dluží cca 20 milionů…Někdo v dobré víře rozfofruje beztrestně miliony, zatímco jiný v dobré víře je 

trestán za šíření pravdivých informací? 
P.S. 
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PČR nic nevyšetřila, resp. nevyšetřovala a můj podnět na mnoho podobných komentářů a identifikaci 

jejich autorů, odložila. J.Š.“ 

 

 rovněž v textu ze dne 25.11.2018 pod názvem „Bez právního zástupce zatím prohrávám vyhrané soudy, 

anebo zákon vyhrává nad spravedlností a zdravým rozumem“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8583-bez-pravniho-zastupce-zatim-prohravam-vyhrane-soudy-aneb-zakon-vyhrava-nad-

spravedlnosti-a-zdravym-rozumem.html : „Mimochodem pana MM policie usvědčila z trestného činu 

padělání veřejné listiny (neoprávněně používal titul JUDr.), ale dále nekonala? Právní zástupkyně AMM 

posílá předžalobní výzvy, kde požaduje okamžitou omluvu a zaplacení nehorázných částek, které po 

žalobách narůstají. Nemám nikdy problém se omluvit, pokud jsem se dopustil nechtěné chyby. Berou 

však tuto možnost protistraně požadavkem „předsoudního“ finančního odškodnění. Dokazují tak, že jim 

jde jen o peníze. Má to jisté prvky vydírání, což je také trestný čin. Jak nazvat toto chování, snad 

notorické, psychopatické vydírání? Je to forma lukrativního vydělávání peněz zneužíváním justice na 

úkor spravedlnosti a zdravého rozumu. 
Něco je hodně špatně, když ochrana soukromí zločinců a podvodníků, okrádajících stát o stamiliony 

korun, je upřednostňována před svobodou slova, projevu a právem veřejnosti na informace, umožňuje 

postihovat slušné občany, zabavovat jim poctivě nabytý majetek, likvidovat je pracovně i existenčně. 

Syn pana MM byl odsouzen na 8 let, jeho tchán na 10 le tnepodmíněně. Jak jinak, za daňové podvody 

v řádech miliard. Syn se „polepšil“. Jeho tatínek to „dotáhl“ „jen na 500 milionů“ a skončí v exekuci 

cca 20 milionů. Nyní žije jako „nemajetný chudák“ v blahobytu, coby výdělečně činný. Doufejme, že 

doma alespoň pere, vaří, uklízí a vynáší odpadky, aby si svůj ničím nezasloužený vysoký životní standard 

alespoň trochu odpracoval skutečně poctivou prací 

Rozsudek MS Praha ve věci tohoto daňového podvodu byl vynesen 19.07.2018, dosud jsem jej neobdržel. 

Ani po čtyřech měsících nebyl jeho příjem potvrzen všemi obžalovanými, což je zákonnou podmínkou pro 

jeho zaslání ZOI. 

Podívejte se, jak tento bezcharakterní podvodník a lhář veřejně lže a pomlouvá moji osobu.“ 

 

 pokračujete v textu ze dne 18.12.2018 pod názvem „Podpořme Hlas svobody a demokracie, ve vlastním 

zájmu – probíhá boj o svobodu slova jako za totality!“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8613-podporme-hlas-svobody-a-demokracie-ve-vlastnim-zajmu.html jste uvedl tato 

nepravdivá tvrzení :  
„Díky roky trvající, bezplatné práci pro pravdu a spravedlnost, jsem se dostal do soukolí právní a 

exekutorské zvůle, za kterou stojí notorický sudič pan Martin Michal (MM). Jsem pod nevídaným a 

neskutečným likvidačním tlakem exekutora Mgr. Jana Beneše, prokazatelně spolčeného s panem MM, 

manželem zpěvačky Heleny Vondráčkové.  To co se mi v současné době děje,  lze nazvat jedním velkým 

pomstychtivým svinstvem a exekutorské bezprecedentní podjatosti, při vší slušnosti. 

Nyní je zpravodajství a má existence ohrožena exekutorem, kdy mi hrozí ztráta všeho majetku. Začátek 

exekuce jsem popsal v tomto článku ze dne 16.5.2017. 
Tento skandální čin naznačuje možné zločinné spolčení. 

 

a v rámci stížnosti, kterou jste rozeslal na desítky různých institucí a médiím vedle pomluv a křivých 

obvinění mého klienta tohoto také – opětovně křivě – obviňujete dokonce ze zločinného spolčení v rámci 

exekučního řízení, které jste si zavinil sám, svým ostentativním ignorováním vykonatelného exekučního 

titulu : „Jsem soudně a nyní i exekučně pronásledován za články, které jsem zveřejnil na svém webu o 

nemravnosti a podvodech pana Martina Michala (MM). Exekutorem Mgr. Janem Benešem jsem stíhán a 

cíleně likvidačním způsobem pokutován za to, že jsem se údajně neřídil rozhodnutím soudu, který mi 

nařídil, že nesmím psát, ani zveřejňovat články o podvádění a zločinech pana MM. 
 

a) Soudní vykonavatel mi zabavil počítače krátce poté, co jsem zveřejnil závažné informace na svých 

webových stránkách – www.sinagl.cz – od zaměstnanců státní správy, resp. ministerstev. Pro podezření 

ze zločinného spolčení jsem kontaktoval i BIS. Vyžádala si zaslání dalších dokumentů a informací.   

b)Vzhledem k naprosto ojedinělému aktu, 5x opakované nejvyšší exekutorské pokuty, bez konkrétního 

zdůvodnění,  za zveřejnění slušné výzvy v Otevřeného dopise (za údajné porušení předběžného opatření), 

se domnívám, že se jedná nikoli o ospravedlnitelný exekutorský akt, ale o akt cílené likvidace mé osoby, 

jak publikační, tak materiální, ve spolupráci s notorickým soudním stěžovatelem panem MM. 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8583-bez-pravniho-zastupce-zatim-prohravam-vyhrane-soudy-aneb-zakon-vyhrava-nad-spravedlnosti-a-zdravym-rozumem.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8583-bez-pravniho-zastupce-zatim-prohravam-vyhrane-soudy-aneb-zakon-vyhrava-nad-spravedlnosti-a-zdravym-rozumem.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8583-bez-pravniho-zastupce-zatim-prohravam-vyhrane-soudy-aneb-zakon-vyhrava-nad-spravedlnosti-a-zdravym-rozumem.html
https://xtv.cz/archiv/policie-statni-zastupitelstvi-a-soudy-jsou-nejslabsi-clanky-naseho-statu-rika-manazer-martin-michal
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8613-podporme-hlas-svobody-a-demokracie-ve-vlastnim-zajmu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8613-podporme-hlas-svobody-a-demokracie-ve-vlastnim-zajmu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html
http://www.sinagl.cz/


  
c) Exekutor Jan Beneš se tedy zřejmě spojil s vazebně stíhaným MM, který byl stíhán pro podvodné 

jednání s financemi ve svých několika firmách a dluží v exekuci více než  20.000.000,-Kč, připočítáme-li 

úroky (viz přílohy). Snaží se společně zlikvidovat toho, který na nepravosti a jeho podvodné jednání  

upozorňuje několik let…V tom případě musí zatajovat před exekutory své vysoké příjmy, které mu trvalý 

vysoký životní standard umožňují, za předpokladu, že mluví pravdu, což u tohoto notorického lháře a 

podvodníka, je vysoce nepravděpodobné a nepředstavitelné. Stejně tak je představitelné, že se ztracené 

stamiliony a miliardy nemohly jen tak ztratit. 

 
Byl vazebně stíhán za zpronevěru 500.000.000,-Kč, na základě paragrafů 250, 255, 176, 209… Je 

zřejmé, že jsem tímto způsobem pronásledován i proto, že jsem pravdivě psal o kauze jeho syna Antonína 

Michala, který byl spolu s dalšími nepravomocně odsouzen 19.7.2018 k 8 letům nepodmíněně v kauze 

miliardového daňového podvodu s pohonnými hmotami. PČR jsem pomáhal při vyšetřování. Tiskovou 

zprávu MS Praha o rozsudku ze stejného dne, jsem zveřejnil dosud jako jediný obratem (anonymizace 

zaplacena, rozsudek dosud neobdržen, dokud nebude potvrzen příjem rozsudku všemi účastníky). I to 

nasvědčuje, že činnost exekutora může být součástí zločinného spolčení, jejichž moc dokáže ovlivňovat 

zřejmě i média demokratické země. 
 

 a také v textu ze dne 19.03.2019 pod názvem „Za záchranu stamilionů mi stát hrozí bezdomovectvím?!“ 

na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8795-za-zachranu-milionu-mi-stat-hrozi-

bezdomovectvim.html : „Za vším stojí osoba, která v minulosti zpronevěřila cca 500 milionů korun, dnes 

je v exekuci přes 20 milionů korun, její syn byl loni v kauze daňových podvodů s pohonnými hmotami 

nepravomocně odsouzen na 8 let nepodmíněně, jeho tchán na 10 let nepodmíněně. Anonymizovaný 

rozsudek o 250 stránkách jsem obdržel až takřka po roce. Zatím ho nemohu zveřejnit, abych neriskoval 

další 100.000,-Kč pokutu od exekutora, protože mi i o tom KS Praha svým předběžným opatřením 

zakázal psát (na ostatní média stačila vytvořená atmosféra strachu). Kauza zajímala některá média jen 

první den soudního jednání, o rozsudku mlčela všechna hlavní média, ačkoliv byla v den vynesení 

rozsudku MS Praha jeho tiskovou mluvčí informována. Z nakradených peněz zbylo jistě dost na drahé 

advokáty, aby se soud táhl dlouhé roky a dost možná i nakonec stát byl žalován za neúnosnou délku 

soudního řízení s požadavkem náhrady škody…  
Viníci byli usvědčeni, ale kam se poděla většina miliardového majetku soud neřešil. Někdo ho musí 

vlastnit, odsouzení to nejsou… 

PČR jsem pomáhal při vyšetřování.  

 

 v návaznosti na to – již bez uvedení jmen ale kontinuálně – v textu ze dne 16.08.2019 pod názvem „Na 

památku pana Jaroslava Janaty – za obranu před exekutory zaplatil životem! Měl smůlu, nežil v USA, ale 

v České republice…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-

jaroslava-janaty-za-obranu-pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-ale-v-ceske-

republice.html dále dehonestujete mé klienty : „Jeden ze žalobců zpronevěřil přes 500 milionů korun, je 

v exekuci přes 20 milionů korun. Jeho syn byl nepravomocně odsouzen na 8 let za daňové podvody 

v řádech miliard. Přitom státu pomáhám zachránit stovky milionů korun...“ 
 

 stejně tak v textu ze dne 23.09.2019 pod názvem „Moderátor Luboš Xaver Veselý a jeho hosté – někdy 

dost podivní?“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-

vesely-a-jeho-hoste-nekdy-dost-podivni.html : „Nicméně tykat si s člověkem, který zpronevěřil cca 500 

milionů, nachází se v exekuci cca 20 milionů, dopustil se trestného činu falšování úředních listin, jehož 

syn byl odsouzen nepravomocně na 8 let a jeho tchán na 10 let v kauze jednoho z největších daňových 

podvodů s pohonnými hmotami a nezeptat se, je poněkud zarážející, pokud to vše a mnoho dalšího neví 

při jeho renomé. Ještě více by bylo zarážející, pokud to ví a vůbec tato témata nenadnese, jak by 

odpovídalo objektivnímu, nezávislému rozhovoru. Že jsem nebyl kontaktován a nebylo mi umožněno se 

pomluvám a lžím bránit v masovém médiu spíše nasvědčuje, že se jednalo o přátelskou mediální PR…“ 
 

kdy je ovšem odkázáno na rozhovor moderátora s mým klientem. 

 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8795-za-zachranu-milionu-mi-stat-hrozi-bezdomovectvim.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8795-za-zachranu-milionu-mi-stat-hrozi-bezdomovectvim.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-vesely-a-jeho-hoste-nekdy-dost-podivni.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-vesely-a-jeho-hoste-nekdy-dost-podivni.html


 a v neposlední řadě v textu ze dne 13.12.2019 pod názvem „VS Praha 13.12.2019: tresty v kauze 

stamilionových daňových podvodů potvrzeny. Většina médií opět mlčí, jako při vynesení rozsudku 

19.7.2018…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9521-vs-praha-13-12-2019-tresty-v-

kauze-stamilionovych-danovych-podvodu-potvrzeny-vetsina-medii-opet-mlci-jako-pri-vyneseni-

rozsudku-19-7-2018.html : „Jeho zeti, Antonínu Michalovi (syn Martina Michala, manžela zpěvačky 

Heleny Vondráčkové)…“ 

Na doplnění doporučuji článek, který vyšel den po vynesení rozsudku na tomto webu a komentář Tomáše 

Peciny Ze života lepší společnosti, který ukazuje pozadí této kauzy. Při vší skromnosti mne „těší“, že 

jsem mohl PČR pomoci při vyšetřování. 

Nepůsobilo by dobře, kdyby se široká veřejnost dozvěděla, jaké kriminální pozadí má známá zpěvačka ve 

svém příbuzenstvu, vyznamenané prezidentem republiky… 
 

kdy v odkazovaném textu Tomáše Peciny je uvedeno mimo jiné toto : 

Zveřejňujeme nepravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ve věci karuselového podvodu, jehož se 

dopustila skupina pachatelů v čele se synem Martina Michala (a tím i nevlastním synem všemi 

zbožňovaného národního pokladu aka řitecké pěnice Heleny Vondráčkové) Antonínem Michalem a jeho 

tchánem Eduardem Vítem. 

 

Dlužno dodat, že výše uvedené výroky představují pouze část Vašich nepravdivých, úmyslně urážlivých a 

mnohdy vulgárních výroků, které směřují vůči mým klientům. Zde ve vztahu k Vašim lžím a pomluvám 

v rámci tématu, jak v úvodu uvedeno. Další témata jsou zpracovávána a obdobné výzvy, vztahující se 

k dalším Vašim lživým a dehonestačním výrokům v rámci jednotlivých témat, které již po léta zveřejňujete 

na svých stránkách a rozesíláte prostřednictvím elektronických bulletinů, budou následovat.  

 

V návaznosti na výše uvedené Vás v právním zastoupení svých klientů, pana Martina Michala a paní 

Heleny Vondráčkové vyzývám, abyste bezodkladně odstranil stávající nezákonný stav a sjednal jeho 

nápravu, když :  

 

1) uveřejníte na svých stránkách www.sinagl.cz na úvodní straně (HOME) v místech pod logem o velikosti 

písma, jako je používáno v jím uveřejňovaných textech na těchto stránkách, s tučně vyznačenými 

nadpisy, o velikosti písma, jako nadpisy u jiných textů na www.sinagl.cz, omluvy tohoto znění a v 

následujícím pořadí: 

 

Omluva paní Heleně Vondráčkové 

V době od 21.09.2009 do 13.12.2019 jsem na svých stránkách uveřejnil desítky textů, v nichž jsem Vás 

úmyslně spojoval s trestní kauzou, s níž nemáte ničeho společného a křivě jsem Vás obviňoval z účasti 

na této trestné činnosti. Současně jsem křivě obviňoval Vašeho manžela, Martina Michala, z trestné 

činnosti a za tuto jsem Vás rovněž činil odpovědnou. Za tato nepravdivá tvrzení a křivá obvinění se Vám 

omlouvám.  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                               Jan Šinágl  

 

Omluva panu Martinu Michalovi 

V době od 21.09.2009 do 13.12.2019 jsem na svých stránkách uveřejnil desítky textů, v nichž jsem 

nepravdivě jsem tvrdil, že jste se v minulosti dopustil rozsáhlé majetkové trestné činnosti, křivě jsem Vás 

obviňoval z toho, že trestnou činnost pácháte v současné době a že se na trestné činnosti podílíte, že 

ovlivňujete trestní řízení a uplácíte orgány činné v trestním řízení, úmyslně jsem spojoval Vaši osobu 

s trestní kauzou, s níž nemáte ničeho společného a křivě jsem Vás obviňoval z účasti na této trestné 

činnosti, osočoval jsem Vás, že jste lhář a podvodník, že jste nikdy nestudoval vysokou školu a nebyl jste 

pilotem, resp. nevlastnil pilotní osvědčení. Za tato nepravdivá tvrzení a křivá obvinění se Vám 

omlouvám.  

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                Jan Šinágl  

 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9521-vs-praha-13-12-2019-tresty-v-kauze-stamilionovych-danovych-podvodu-potvrzeny-vetsina-medii-opet-mlci-jako-pri-vyneseni-rozsudku-19-7-2018.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9521-vs-praha-13-12-2019-tresty-v-kauze-stamilionovych-danovych-podvodu-potvrzeny-vetsina-medii-opet-mlci-jako-pri-vyneseni-rozsudku-19-7-2018.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9521-vs-praha-13-12-2019-tresty-v-kauze-stamilionovych-danovych-podvodu-potvrzeny-vetsina-medii-opet-mlci-jako-pri-vyneseni-rozsudku-19-7-2018.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://paragraphos.pecina.cz/all/jine-pripady/helena-vondrackova/nepoctivost-se-vyplaci-aneb-ze-zivota-lepsi-spolecnosti
https://paragraphos.pecina.cz/special/doc/pdf?Rozsudek_MS-P_19.7.2018-an.pdf
http://www.sinagl.cz/


přičemž tyto omluvy zde budou uveřejněny po dobu nejméně 30 (slovy : třiceti) dnů a omluvy se stanou 

součástí jednoho bulletinu rozesílaného elektronickou formou, který bude rozeslán na obvyklý počet 

elektronických adres, včetně státních institucí, médií a známých osobností.  

 

2) odstraníte ze svých stránek www.sinagl.cz části textů (včetně označení adresy umístění textů), jak jsou 

níže uvedeny :  

 v textu ze dne 05.07.2011 pod názvem Podpořme Martu Kubišovou, není to jen ieií soud” na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1080-podporme-martu-kubisovou-neni-to-jen-jeji-

soud.html část textu ve znění :  

„Asi na tom něco bude co tvrdí zlí jazykové, že kamarád Martina Michala a bývalý ministra obrany a 

ředitel ČSA Jaroslav Tvrdík, má mít kamarády i na VS Praha…?!“ 
 

 v textu ze dne 02.09.2011 pod názvem „Skončí podivné trio The Golden Adults Michal & 

Vondráčková & Gavlasová v Bohnicích?” na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/1193-

skonci-podivne-trio-the-golden-adults-michal-a-vondrackova-a-gavlasova-v-bohnicich-.html část textu 

ve znění : „Kdo nad ním drží ochrannou ruku a kdo všechno kryje prokazatelně zločinnou minulost 

Martina Michala?“ 

 

 v textu ze dne 19.09.2011 pod názvem „Po MUDr. Bartákovi další trestní oznámení na Jana Šinágla 

: Agentura MM s požadavkem 3.650.000 - Kč... .?!” na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/1229-po-mudr-bartakovi-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla-agentura-mm-s-

pozadavkem-3650000-kc.html část textu ve znění : 

      „Martin Michal…dluží cca 385 mil. Kč…v podstatě je příživníkem, zřejmě jako celý svůj život, kdy 

žádné hodnoty nevytvořil, jenom kradl, bral a ničil…Kolik asi zbylo z milionů, které během své 

kariéry vydělala jeho současná žena…?!“ 

     „Mimochodem pan Michal je i absolventem tzv. „Vokovické Sorbony“, tedy majitelem nejvyššího 

vzdělání v oblasti marxismu-leninismu tzv. VÚML, takže má jistě předpoklady ke svému 

sofistikovanému jednání v rámci této zločinecké ideologie. Chlubil se kdysi i titulem JUDr. (bylo prý i 

na svatebním oznámení) a brevetem pilota Boeingu – patřičnými dokumenty o absolvování studia už 

nikoliv…?! Zdá se, že mu asi dochází dech, kdy prý od něho začínají dávat ruce pryč i jeho bývalí 

„kamarádi“, jakým měl být i bývalý ministra obrany Jaroslav Tvrdík, mimochodem také pěkný 

„sametový“ vejlupek. Jedno je jisté, že by si toto vše nemohl beztrestně dovolit bez patřičného 

politického krytí. Mnozí s podobnou trestnou činností už skončili dávno ve vězení…“ 

     „Dle tisku měla paní H. Vondráčková přiznat ke zdanění 23 mil. Kč za loňský rok – přitom nemá 

takřka žádné koncerty…?!...Neměl by se finanční či živnostenský úřad zajímat kde a jak k těmto 

penězům přišla, doklady o příjmech a vydáních…?!“ 

     „Na další přímý dotaz ohledně znaleckého posudku Jiřího Křišťana na firmu TERREX s.r.o. ze dne 

23.05.1997 mi odpověděla, že soudem nebyl uznán?...Kolik asi z těch cca 385.000.000,- Kč dluhů, 

pan Michal asi dodnes vrátil a kolik z nich asi zaplatili daňoví poplatníci…?!“ 

 

a dále dokument – trestní oznámení z Vaší strany osobu mého klienta na adrese 

https://www.sinagl.cz/images/stories/fotky/PCR_Zdice_MM_JS_oznameni_190911.pdf.  

 

 v textu ze dne 03.10.2011 pod názvem „Zprávy a informace povzbudivé i nepovzbudivé z našeho 

zločinného Kocourkova…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1261-zpravy-a-

informace-povzbudive-i-nepovzbudive-z-naseho-zlocinneho-kocourkova.html část textu ve znění : 

     „Povšimněte si titulu JUDr. Martin Michal, který měl údajně uveden i na svatebním oznámení, když si 

bral paní Vondráčkovou, či na předmanželské smlouvě, ale také v matrice, když se rozváděl se čtvrtou 

manželkou Danou Michalovou v roce 2002, a jeho pasu, řidičáku, a v některých firmách. Zřejmě ho 

získal asi někde v Plzni…?!“ 

    „Nechal jsem si MS v Praze zaslat rozsudek ve věci Martina Michala a dalších ze dne 6.4.2001. Za 

anonymizaci jsem zaplatil 600,- Kč. Málokdo má asi sílu si ho přečíst do konce, ale minimálně úvod a 

závěr doporučuji. V podstatně předsedkyně senátu JUDr. Hana Hubáčková říká, že na začátku 90. let 

kradli a podváděli všichni a že by tedy bylo nespravedlivé za to následně trestat. Znalecký posudek 

ing. Jiřího Křišťana soud neuznal, protože byl po jeho vypracování MsP zbaven funkce? Znamená to 

snad, že všechny posudky znalců v době, kdy jimi úředně byli jsou automaticky neplatné, chybné a 
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jejich obsah už není použitelný? Kdopak asi byl v tehdejší době zbavován funkce? Obávám se, že jistě 

ne ti, co pracovali tak jak si žádali mocní a vlivní a co dnes vychází stále více najevo.“ 

     „JUDr. Hana Hubáčková na konci rozsudku : „Je třeba uvést, že nikdo v minulosti nebyl trestně 

stíhán a jendá se o bezúhonné osoby.“ Dodávám, díky amnestii presidenta Václava Havla, bylo 

trestní stíhání na pana Martina Michala zastaveno. Amnestie se týkala „jen“ trestních oznámení na 

základě dvou paragrafů o padělání dokladů, na které pak získal podvodně úvěr na letadlo a ještě další 

podvod. Přístup soudkyně JUDr. Hubáčkové je dost podivný…?! Asi to musela být dost tučná obálka, 

ale dokažte to, že…?!“ 

 

 v textu ze dne 01.12.2011 pod názvem „Může zveřejnění RČ Heleny Vondráčkové na úředním 

dokumentu ohrozit pověst?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1453-muze-

zverejneni-rc-heleny-vondrackove-na-urednim-dokumentu-ohrozit-jeji-povest.html část textu ve znění 

: 

     „Povšimněte si i titulu JUDr. Martin Michal, který měl údajně uveden i na svatebním oznámení, když 

si bral paní Vondráčkovou, či na předmanželské smlouvě, ale také v matrice, když se rozváděl se 

čtvrtou manželkou Danou Michalovou v roce 2002, na jeho pasu, řidičáku, a v některých firmách. 

Zřejmě ho získal asi někde v Plzni…?!“ 

     „Nechal jsem si MS v Praze zaslat rozsudek ve věci Martina Michala a dalších ze dne 6.4.2001. Za 

anonymizaci jsem zaplatil 600,-Kč. Málokdo má asi sílu si ho přečíst do konce, ale minimálně úvod a 

závěr doporučuji. V podstatě předsedkyně senátu JUDr. Hana Hubáčková říká, že na začátku 90.let 

kradli a podváděli všichni a že by tedy bylo nespravedlivé za to následně trestat. Znalecký posudek 

Ing. Jiřího Křišťana soud neuznal, protože byl po jeho vypracování MsP zbaven funkce? Znamená to 

snad, že všechny posudky znalců v době kdy jimi úředně byli jsou automaticky neplatné, chybné a 

jejich obsah už není použitelný? Kdopak asi byl v tehdejší době zbavován funkce? Obávám se, že jistě 

ne ti, co pracovali tak jak si žádali mocní a vlivní a co dnes vychází stále více najevo.“ 
     „JUDr. Hana Hubáčková na konci rozsudku: „Je třeba uvést, že nikdo v minulosti nebyl trestně 

stíhán a jedná se o bezúhonné osoby.“ Dodávám, díky amnestii presidenta Václava Havla, bylo 

trestní stíhání na pana Martina Michala zastaveno. Amnestie se týkala „jen“ trestních oznámení na 

základě dvou paragrafů o padělání dokladů, na které pak získal podvodně úvěr na letadlo a ještě další 

podvod. Přístup soudkyně JUDr. Hany Hubáčkové je dost podivný…?! Asi to musela být dost tučná 

obálka, ale dokažte to, že…?!.“ 

     „Zajímavé, že na webu MsP je napsáno, že jméno pana Michala je uvedeno u 12 firem, které 

zkrachovaly, že s Agenturou MM nesmí být nakládáno a najednou je prodáno, přitom, pokud vím, se 

pan Michal nachází v exekuci! Jsem, pokud vím, jediný, který o těchto věcech píše a informuje, takže 

se zas tak nedivím účelovým a nesmyslným trestním oznámením ve věci r.č. či pomluv, které nejsou 

ničím jiným než zveřejněním pravdy.“ 
 

 v textu ze dne 17.02.2012 pod názvem „Je Martin Michal jako snad jediný pardonován 

exekutory…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1629-je-martin-michal-jako-

snad-jediny-pardonovan-exekutory.html část textu ve znění : 

Nadpis 

„Je Martin Michal jako snad jediný pardonován exekutory…?!“ 

a dále pasáže : 

„Je prezentován jako příkladný, hodný, milující a starající se manžel. Veřejně dostupná fakta mluví a 

vypovídají o něčem podstatně jiném…?!“ 

     „Jak si může takového člověka zvát do svého pořadu moderátor Jan Kraus? V jiných „talkshow“, 

resp. v jiných zemích si samozřejmě i takové lidi zvou do TV, ale nezávislí moderátoři se nebojí jich 

zeptat i na nepříjemné věci, které by měl vědět a znát nepochybně i Jan Kraus? Např.: „Pane 

Michale, nacházíte se stále ještě v exekuci?“ -  „Na jaké právnické fakultě jste získal titul JUDr.?“ 

-  „Na jaké téma jste psal závěrečnou diplomovou práci?“ -  „Kde je Vaše diplomová práce 

uložena?“ - „Kde jste získal brevet pilota dopravních letadel?“ -  „Z čeho žijete, když byste měl být 

jako exekuovaný bez prostředků?“ - „Pokud nejste v exekuci, proč nepodáte trestní úřad na 

katastrální úřad, který zveřejňuje nepravdivé údaje?“ – „Kolik koncertů uspořádala Agentura MM 

v poslední době?“ – „Je pravdou, že došlo k překvalifikování Vašeho trestného činu tak, aby se na 

něj mohla vztahovat nadcházející amnestie?“, bylo by ještě mnoho dalších otázek…?!“      

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1453-muze-zverejneni-rc-heleny-vondrackove-na-urednim-dokumentu-ohrozit-jeji-povest.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1453-muze-zverejneni-rc-heleny-vondrackove-na-urednim-dokumentu-ohrozit-jeji-povest.html
https://www.sinagl.cz/images/stories/fotky/MM_rozsudek_mensi_060401.pdf
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/kam-se-podely-miliony-heleny-vondrackove-minulost-michala-martina-nabizi-mozne-vysvetleni.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/kam-se-podely-miliony-heleny-vondrackove-minulost-michala-martina-nabizi-mozne-vysvetleni.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1629-je-martin-michal-jako-snad-jediny-pardonovan-exekutory.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1629-je-martin-michal-jako-snad-jediny-pardonovan-exekutory.html


     „Nikdy netvrdím, co nemohu dokázat, pokud mám pochybnosti, formulace tomu přizpůsobím – níže na 

podporu svých tvrzení uvádím 6 dokumentů z minulosti Martina Michala – posuďte a názor si učiňte 

sami : 

1) Pražská energetika a.s. – žádost o fotokopie o podaní k soudu Martinu Michalovi - 18.6.2001 

2) Pražská energetika a.s. – sdělení o přerušení odběru elektřiny Martinu Michalovi - 4.5.2002 

3) ČTÚ – vyrozumění o zahájení správního řízení dr. Martina Michala I. – 9.1.2011 

4) ČTÚ – vyrozumění o zahájení správního řízení dr. Martina Michala II. – 9.1.2011 

5) EUROTEL – poslední výzva před zahájením správního řízení JUDr. Martinu Michalovi I. – 

19.2.2002 

6) EUROTEL – poslední výzva před zahájením správního řízení JUDr. Martinu Michalovi II. – 

19.2.2002 

 „…nebo naopak, kdy Jan Kraus vytváří dojem slušného člověka z prokazatelného podvodníka….“ 

 

a z umístění adresy textu část ve znění je-martin-michal-jako-snad-jediny-pardonovan-exekutory 

 

 v textu ze dne 20.03.2012 pod názvem „Také Jiří Vondráček odhalil svojí otřesnou výpovědí před KS 

Praha pravou tvář zřejmého podvodníka a hochštaplera Martina Michala“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1708-take-jiri-vondracek-odhalil-svoji-otresnou-

vypovedi-pred-ks-praha-pravou-tvar-zrejmeho-podvodnika-a-hochstaplera-martina-michala-.html 

výrok ve znění: „Připomínám znalecký posudek Jiřího Křišťana z 11.06.1997“ 

 

 v textu ze dne 09.04.2012 pod názvem „ Jak dlouho ještě vydrží Helena Vondráčková žít ve lži, 

přetvářce a snášet manželství s prokazatelným hochštaplerem a psychopatem Martinem Michalem... 

?!” na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1761-jak-dlouho-jeste-vydrzi-helena-

vondrackova-zit-ve-lzi-pretvarce-a-snaset-manzelstvi-s-prokazatelnym-hochstaplerem-a-psychopatem-

martinem-michalem.html část textu ve znění :  

„Díky Havlově amnestii totiž neskončil ve vězení – připomínám znalecký posudek Jiřího Křišťana 

z 11.6.1997. Skutečná „vděčnost“ darebáka a podvodníka, odhalující jeho pravý charakter. Trestné 

činy Martina Michala spadaly pod amnestii presidenta Václava Havla ze dne 3.2.1998.“ 

     „§176 – padělání a pozměňování veřejné listiny. Argument obhajoby byl, že to nebyla veřejná listina, 

ale interní listina(?!), že to sám pan Martin Michal osobně nezhotovil. Zřejmě tedy sám nepadělal ani 

diplom, ani občanku, ani pas, ani řidičský průkaz, kde se honosil titulem JUDr. to jsou skutečně 

„osvobozující argumenty“…?! Navíc obhajoba požadovala zastavit stíhání podle § 172 odst. 1 písm. 

b). 

§209 – obvinění, poškození cizích práv. Vystavením nekrytého šeku vylákal na ČS uzavření pojistné 

smlouvy a prý o tom vůbec nevěděl a prý nešlo o úmysl…?!“ 

     „…stejně jako sdělení obvinění panu Martinu Michalovi PČR ze dne 15.11.1996!“ 

     „Připomínám osvobozující rozsudek JUDr. Hany Hubáčkové ze dne 6.4.2001. Udělala všechno 

možné, aby hochštaplera osvobodila a použila argumenty, které nemůže člověk chápat jinak, než jako 

selhání soudkyně. Takže se soudný člověk ptá za co, či kdo ještě poskytuje krytí? Proč osvobodila 

profesionálního podvodníka a pošlapala veškerou práci policie, která pečlivě dohledala veškeré 

podvody, zpronevěry, úvěrové podvody, padělání a rozsáhlé trestné činy všeho druhu, kterých se MM 

dopouštěl, coby jednatel společnosti TERREX i dalších společností, kdy poškodil i několik bankovních 

domů, lidí a kdy k tomu také používal podvodně titul JUDr. Policie a soudy s ním jednaly jako 

s JUDr. Martinem Michalem.“ 

 

 v textu ze dne 12.04.2012 pod názvem „Další trapná aktivita Agentury MM, resp. pana Martina 

Michala, aneb vše souvisí se vším“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1769-dalsi-

trapna-aktivita-agentury-mm-resp-pana-martina-michala-aneb-vse-souvisi-se-vsim.html část textu ve 

znění :  

     „Trestný čin pomluvy by byl založen na tom, že pan Martin Michal soustavně a cíleně pomlouvá, 

osočuje, uráží a snaží se mne zdiskreditovat na veřejnosti, za podpory jména Helena Vondráčková a 

kde bych nepochybně s žalobou uspěl, tedy alespoň doufám.“ 
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     „Mnou zveřejněná pravda, související s informacemi o podvodném jednání pana MM, zneužívání 

titulu JUDr., zneužívání váženého postu pilota dopravních letadel,  obelhávání veřejnosti a občanů ve 

věci podnikatelských „úspěchů“ a zneužívání těchto atributů spolu s titulem manžel a manager známé 

zpěvačky Heleny Vondráčkové, spolu s podvodným jednáním, poškozují mé jméno nezávislého 

publicisty a občana. Tedy ubližují i mé práci.“ 

     „Veškeré stížnosti, žaloby, obvinění, resp. pomluvy Agenturou MM, jsou snadno vyvratitelné 

doložitelnými informacemi a důkazy, které předkládá sám vazebně stíhaný pan MM, a které jsou 

spojeny s jeho rozsáhlou majetkovou trestnou činností.“ 

     „Soud by musel rozhodnout, ve věci pravdy, protože lži a dehonestace ze strany pana MM jsou 

postavené na desinformacích a tím ubližují mnoha slušným lidem, obtěžují policii a činnost Justice. 

Slušní by byli pozvaní jako svědci. Není ovšem vyloučeno, že u některých svědků by stále mohl 

převládat strach před panem MM a svá svědectví by tak nevyslovila.“ 

     „Mohla by být konečně odhalena pravda ve věci jeho titulu JUDr. a Ing., studenta KU, pilota 

dopravních letadel, majitele letadel ve společnosti Air Central, „úspěšného“ podnikatele bez dluhů, 

opravdového bydliště,  mecenáše fotbalu, mecenáše filmu, placeného jednatele Agentury MM, stavu 

exekucí, poctivosti při  správě cizího majetku, krádeže z kreditních karet, porušování slibů, neplacení 

za odvedenou práci atd. Nakonec by se měl pan MM omluvit za pomluvy a nactiutrhání.“ 

     „Na tom bych se nechtěl podílet a být tak vlastně nechtěným „spolupachatelem“ pana MM, kdy ničí 

finance a životy svých četných manželek a všech dalších, kteří něco vytvořili či tvoří poctivou prací a 

měli tu smůlu, že se s ním v životě potkali a důvěřovali mu. Poctivou práci a tvoření skutečných 

hodnost jsem u pana MM zatím nikde nezaznamenal a obávám se ani nikdy nezaznamenám. 

Charakter je neměnný až na vzácné výjimky, což u pana MM lze s poměrným úspěchem, předem 

vyloučit.“ 

     „Pokud ho nedostihne a spravedlivě nepotrestá spravedlnost světská, tak zcela jistě ta konečná, které 

nikdo z nás neujde. I takovýto lidé mají svědomí. To jim světský život rozhodně neulehčí, ať se snaží 

v médiích či jinde sebevíce přesvědčovat veřejnost o svém velkém štěstí, lásce a spokojenosti. Kdo má 

potřebu tyto, často pomíjivé hodnoty, neustále v médiích zdůrazňovat, sděluje nám nepřímo, že mu 

vlastně chybí. Kdo je má, nemá potřebu to „vytrubovat“ do světa. Pozná se to beze slov. Vše má svůj 

čas – i právo, spravedlnost a dobré mravy.“ 

 

 v textu ze dne 19.04.2012 pod názvem „Rodné číslo (475624/055) generuje a rozšiřuje další 

přestupková řízení. M. Michal, J. Gavlasová a H. Vondráčková potrestáni „pokutou“ 1.000,- Kč!“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1783-rodne-cislo-475624055-generuje-a-rozsiruje-

dalsi-prestupkova-rizeni-m-michal-jgavlasova-a-hvondrackova-potrestani-pokutou-1000-kc.html část 

textu ve znění : „Kdy se konečně začne řešit podstatné a hlavní: porušování zákonů panem Martinem 

Michalem, jeho trestná činnost v minulosti a její skandální neřešení ani v současnosti…?!“ 

 

 v textu ze dne 22.05.2012 pod názvem „Bude snad Jana Šinágla brzy žalovat i nový majitel či 

majitelé Agentury MM z USA... ?!” na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1878-

bude-snad-jana-sinagla-brzy-zalovat-i-novy-majitel-ci-majitele-agentury-mm-z-usa.html část textu ve 

znění : „Veřejnost by jistě zajímalo, kdo z USA je nyní skutečným vlastníkem Agentury MM, kolik za 

ni bylo zaplaceno,  pokud vůbec, při její známé „kvalitě“? Svědčí o ní množství a návštěvnost 

koncertů jí pořádaných, resp. nekonaných či s malou návštěvností, která mnohdy vede k jejich zrušení 

na poslední chvíli? Obávám se, že se může opět jednat o další podvodné, účelové jednání Martina 

Michala.“ 

 

 v textu ze dne 06.08.2012 - „LN trochu jinak, aneb „U soudu jako doma“ Helena Vondráčková & 

Martin Michal“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2166-ln-trochu-jinak-aneb-u-soudu-jako-

doma-helena-vondrackova-a-martin-michal.html část textu ve znění : „Zaráží jen, že si autorka 

nedala práci s ověřením toho co říká. Umožňuje mu tak opět ve veřejném médiu, věřím nevědomě, 

volně šířit jeho výmysly, polopravdy či lži. O četných exekucích tohoto zřejmého velkopodvodníka se 

nezmiňuje, ani o dvou trestních oznámeních s dosud největším požadavkem na odškodnění, fotografie 

nabízejí falešnou manželskou idylu, budí dojem zdánlivého klidu pohody a štěstí. Mají ale daleko ke 

skutečnosti a mnohem blíže vykazují pokrytecké, chcete-li potěmkinovské rysy.“ 

 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1783-rodne-cislo-475624055-generuje-a-rozsiruje-dalsi-prestupkova-rizeni-m-michal-jgavlasova-a-hvondrackova-potrestani-pokutou-1000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1783-rodne-cislo-475624055-generuje-a-rozsiruje-dalsi-prestupkova-rizeni-m-michal-jgavlasova-a-hvondrackova-potrestani-pokutou-1000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1878-bude-snad-jana-sinagla-brzy-zalovat-i-novy-majitel-ci-majitele-agentury-mm-z-usa.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1878-bude-snad-jana-sinagla-brzy-zalovat-i-novy-majitel-ci-majitele-agentury-mm-z-usa.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2166-ln-trochu-jinak-aneb-u-soudu-jako-doma-helena-vondrackova-a-martin-michal.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2166-ln-trochu-jinak-aneb-u-soudu-jako-doma-helena-vondrackova-a-martin-michal.html


 v textu ze dne 01.10.2012 pod názvem „II. kolo : Agentura MM žaluje Jana Šinágla na 3.650.000,- 

Kč“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2347-ii-kolo-agentura-mm-zaluje-jana-

sinagla-na-3650000-kc.html část textu ve znění : „Obhájkyně Mgr. Jana Gavlasová připomněla, že 

Martin Michal má čistý trestní rejstřík, ale soudu nedodala celý rozsudek, který nepopírá, že se 

skutek stal, ale že není trestným činem. Zde je na místě třeba připomenout znalecký posudek Ing. 

Jiřího Křišťana z něhož cituji: „Evidentním podvodem je „předfakturace“ kamionů fakturou 

TERREXU (Schulz) ze dne 12.10.1992, adresovanou neexistující firmě TRANS VKG s.r.o. ve výši 

2.817.950,- USD, přičemž adresa pak byla dodatečně přepsána na neexistující firmu Trans VGT!“ 

Odkdy prokazatelný podvod v řádech milionů není trestným činem?!  

To jsou ty pověstné „trestné činy v dobré víře“, kdy se kradly miliardy jako „na běžícím pásu“ a 

takřka nikdo za to nebyl potrestán. Odpovědní konali v dobré víře a soudy této víře velkozlodějů 

věřily více, než jasným faktům a důkazům vylučující „dobrou víru“. Navíc obhájcům Martina Michala 

se mělo podařit jeho trestnou činnost nasměrovat pod presidentskou amnestii.“ 

 

 v 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 část textu ve znění : 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… 
 

 v 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 jsou Vaše křivá obvinění mého klienta a Vaše lživá tvrzení úmyslně propojována s trestní 

kauzou, v níž byl obviněn syna mého klienta, kdy vše propojujete také s osobou mé klientky, kterou 

rovněž křivě obviňujete ze spáchání trestné činnosti a přidáváte drby, které jste údajně kdysi kdesi 

zaslechl (tedy zcela bez ověřeníčást textu ve znění :  

Nadpis 

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

Pasáže ve znění 

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

táhnou… Kolik lidí opět  udělá podvodník a mýtoman Martin Michal nešťastnými…?! 

Připomínám, že jeho první firma TEREX měla sídlo v Moskvě. Kde asi vzal peníze na nákup stovek 

nákladních aut…? 500.000.000,-Kč je přibližná částka, kterou celkově zpronevěřil s firmou TERREX 

u několika a bank tím, že si bral úvěry, které nesplatil. Měl mít tři letadla a už vážně „ohrožoval“ 

ČSA? Dluží cca 7.200.000,-Kč UNICREDIT bance (pro exekutory to dnes  znamená cca. 19.000.000,-

Kč). Novela exekučního zákona je dost možná další hrozbou pro Martina Michala na kterou může 

doplatit už i Helena Vondráčková? (Problém exekucí je ten, že má být nad exekutory soudní dohled. 

Při kvalitě českých soudů v podstatě není, patřičně toho využívají či zneužívají, nemají se čeho obávat 

– a pak se roky suďte!). 

Dokonce jsem zaslechl informaci, že měl kdysi platit výpalné 200.000,-Kč měsíčně za dluhy z podsvětí 

a že i to mělo být důvodem proč si vzal Helenu Vondráčkovou? To by zas tak nepřekvapovalo, když 

nyní takřka v přímém přenosu sledujeme kauzu jeho syna, kde jde o 1.200.000.000,-Kč! 

Martin Michal se vypracoval z malého na velkého dlužníka – inu pan „podnikatel“, kterých se po 

listopadu „urodilo“ nemálo, podle hesla nepracovat, netvořit žádné hodnoty, neodvádět poctivou 

práci, ale o to více podvádět a krást! Helena Vondráčková o tom všem nemůže nevědět, je v podstatě 

už spolupachatelkou tím, že jeho činnost popírá, kryje a nepřímo, ať už vědomě či nevědomě 

podporuje. Takový je to „pan podnikatel“, který se pyšní, že si vždy na sebe dokáže sám „vydělat“, 

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. 

 

Úřední záznam z podání vysvětlení Jana Šinágla na PČR v Berouně, ve věci dalšího TO Martina 

Michala, Heleny Vondráčkové, Mgr. Jany Gavlasové a Agentury MM, ze dne 13.12.2012 :  

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2347-ii-kolo-agentura-mm-zaluje-jana-sinagla-na-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2347-ii-kolo-agentura-mm-zaluje-jana-sinagla-na-3650000-kc.html
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https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/Znaleck_posudek_Ji_Kian_MM_110697.pdf
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2580-agentura-mm-podava-dalsi-trestni-oznameni-na-sinagla.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2580-agentura-mm-podava-dalsi-trestni-oznameni-na-sinagla.html
http://play.iprima.cz/cool/301133/3773
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2594-syn-martina-michala-antonin-kraci-verne-ve-stopach-sveho-povedeneho-otce-aneb-priklady-tahnou.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2594-syn-martina-michala-antonin-kraci-verne-ve-stopach-sveho-povedeneho-otce-aneb-priklady-tahnou.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2594-syn-martina-michala-antonin-kraci-verne-ve-stopach-sveho-povedeneho-otce-aneb-priklady-tahnou.html
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/PCR_BE_vysvetleni_TO_AMM_JS_131212.pdf


Závěrem uvádím, že mnou konstatovaná fakta a skutečnosti, nebo možná vysvětlení pro chování pana 

Martina Michala, potažmo jeho agentury MM, dnes už bývalé, měly reálný podklad. Svědčí o tom 

mimo jiné i právě probíhající kriminální aféra jeho syna Antonína Michala a dalších 7 lidí takřka v 

přímém přenosu, kdy byl stát poškozen o částku jedné miliardy dvě stě miliónů korun. To není 

samozřejmě žádný důkaz, jen nepřímé naznačení s vysokou mírou pravděpodobnosti, Že syn pana 

Michala je zřejmě stejným darebákem a podvodníkem, který předstihl svého otce co do kvality a 

velikosti podvodů. Nabízí se lidové rčení ''Jablko nepadá daleko od stromu'' 

 

část adresy umístění textu ve znění : 

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

 

 v 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 část textu ve znění :  

Nadpis 

Helena a její chlapci 

A dále pasáže 

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“.  
    Rád bych se setkal i s Ing. Jiřím Křišťanem, autorem znaleckého posudku z 11.6.1997. Jeho informace 

by mohly vznést další světlo do temné minulosti Martina Michala. 

 

 v textu ze dne 15.02.2013 pod názvem „Agentura MM, III. kolo : Jan Šinágl žalován na částku 

3.650.000,- Kč“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2837-agentura-mm-iiikolo-

jan-sinagl-zalovan-na-castku-3650000-kc.html část textu ve znění : „…zda zveřejňování pravdy, 

úředních dokumentů, domněnek a názorů, snažících se o vysvětlení podivné minulosti a současnosti 

 Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové, může být v rozporu se zákonem, 

povinnostmi novináře a v rozporu s dobrými mravy. 

     „veřejnost se díky jejich svědectví mohla dovědět další zajímavá a závažná svědectví o nezákonných 

praktikách pana Martina Michala jak v minulosti, tak i v novější době. V této souvislosti 

nepřekvapuje, aniž bych jakýmkoliv způsobem předjímal, že syn Martina Michala, Antonín Michal, je 

v současnosti vyšetřován z podezření na skupinovém podvodu ve výši 1.2 miliardy korun. Klade se 

otázka, zda lze ještě vůbec pověst Martina Michala poškodit, když si ji kazí jen on sám.“  

     „Kupodivu se Martin Michal v médiích o ní vůbec nezmiňuje, natož o mně a kdy udává jako nejvyšší 

částky podstatně nižší než 3.650.000,-Kč. Co ale jiného co můžeme očekávat od prokazatelného 

podvodníka a lháře, který je nepochopitelně pardonován policií a exekutory….?!“ 

     „Má mít dluh ve výši 19 milionů Kč, kdy má dlužit lidem a institucím, kvůli kterým se nachází 

v mnohonásobné exekuci…?!“ 
 

 v textu ze dne 18.02.2013 pod názvem „Otřesná výpověď Jiřího Vondráčka u KS Praha o 

bezcharakternosti Martina Michala“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2844-

otresna-vypoved-jiriho-vondracka-u-ks-praha-o-bezcharakternosti-martina-michala.html část textu ve 

znění : „Veřejnost by si jistě ráda vyslechla otřesná svědectví o obchodních praktikách ze současnosti 

a z minulosti Martina Michala. Obávám se, že jeho syn Antonín Michal, který je současně vyšetřován 

jako spolupachatel podvodu ve výši 1.2 miliardy korun, používal podobné obchodní praktiky, jako 

kdysi jeho otec s firmou TEREX…?! Nic nenasvědčuje tomu, že by pověstné jablko spadlo daleko od 

stromu! Veřejnost by si jistě ráda vyslechla otřesná svědectví o obchodních praktikách ze současnosti 

a z minulosti Martina Michala. Obávám se, že jeho syn Antonín Michal, který je současně vyšetřován 

jako spolupachatel podvodu ve výši 1.2 miliardy korun, používal podobné obchodní praktiky, jako 

kdysi jeho otec s firmou TEREX…?! Nic nenasvědčuje tomu, že by pověstné jablko spadlo daleko od 

stromu!“ 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/2620-helena-a-jeji-chlapci.html
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/TYDEN_Helena_a_jeji_chlapci_171212.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/TYDEN_Helena_a_jeji_chlapci_171212.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/Znaleck_posudek_Ji_Kian_MM_110697.pdf
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2837-agentura-mm-iiikolo-jan-sinagl-zalovan-na-castku-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2837-agentura-mm-iiikolo-jan-sinagl-zalovan-na-castku-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2844-otresna-vypoved-jiriho-vondracka-u-ks-praha-o-bezcharakternosti-martina-michala.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2844-otresna-vypoved-jiriho-vondracka-u-ks-praha-o-bezcharakternosti-martina-michala.html


 

 v 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 textu ve znění : „Obávám se, že finanční 

zdroje Heleny Vondráčkové nejsou nekonečné a právě zažehnané exekuce nemusí být posledními? 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…?!“ 

 

KS Praha jednání - závěrečně řeči Mgr. Jany Gavlasové, JUDr. Petra Kočího PhD. a Jana Šinágla – 

včetně zvukového záznamu 

 

KS Praha protokol z jednání dne 15.4.2013 – včetně dokumentu na adrese 

https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/KSP_protokol_Sinagl_150413.pdf  

 

dokument „Závěrečná řeč KS Praha 15.4.2013“ pod označením KSP_ZR_JS_150413.doc  

 

 v 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 : „Škoda, že se média nezajímaly o soudy Ing. Jiřího Fialy a mé s AMM. Dozvěděly by se 

mnoho pravdy z minulosti Martina Michala i ze současnosti. 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. Posuďte sami do jaké míry je možné 

považovat chování a jednání Martina Michala za normální.“ 

 

 v 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 část textu ve znění :  

Nadpis 

„Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny 

Vondráčkové…?!“ 

a pasáže ve znění 

„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…?!“ 

 

Část označení adresy umístění textu ve znění postara-se-resp-postarala-uz-se-firma-martin-michal-

son-o-konec-kariery-heleny-vondrackove 

 v 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 textu 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. Podobně jako se mlčí o výsledku soudu s OPEN CARD?! 

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/images/files/KSP-AMM-JS-jednani-150413.WMA
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/KSP_protokol_Sinagl_150413.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/KSP_protokol_Sinagl_150413.pdf
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/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


 

 v 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/3853-kdy-bude-obzalovan-nevlastni-syn-heleny-

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

znění :  

Část názvu 

„…nevlastní syn Heleny Vondráčkové Antonín Michal…“ 

 

a pasáže : 

„Antonína Michala, 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?... 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“ 

 

Část adresy umístění textu ve znění : nevlastni-syn-heleny-vondrackove-antonin-michal-a-byvaly-

namestek-ministra-obrany-michael-hrbata 

 

 v textu ze dne 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 část textu ve znění :  
„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.“ 

 

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

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

saha-az-na-kajmany.html  část ve znění : 
Nadpis 

„Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany“ 

 

a pasáže ve znění  

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

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

 

odkazy pod textem na tyto texty :  

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 …?!  

Vyjádření žalovaného J.Šinágla k odvolání Agentury MM, námitka podjatosti soudců, skandální 

postup ČAK a Tisková zpráva JUDr. Petra Kočího PhD.  

Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny 

Vondráčkové…?!  

Ve věci žaloby na Jana Šinágla, zaplatila Agentura MM poplatky za odvolání až v poslední možný den 

Z rozhodnutí KS Praha se Jan Šinágl omlouvá v bodě II. panu Martinu Michalovi  

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/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
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3519-vyjadreni-zalovaneho-j-sinagla-k-odvolani-agentury-mm-namitka-podjatosti-soudcu-skandalni-postup-cak-a-tiskova-zprava-judr-petra-kociho-phd.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3519-vyjadreni-zalovaneho-j-sinagla-k-odvolani-agentury-mm-namitka-podjatosti-soudcu-skandalni-postup-cak-a-tiskova-zprava-judr-petra-kociho-phd.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/3386-ve-veci-zaloby-na-jana-sinagla-zaplatila-agentura-mm-poplatky-za-odvolani-az-v-posledni-mozny-den.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/3329-dulezity-clanek.html


KS Praha 15.4.2013: Žaloba Agentury MM na Jana Šinágla se zamítá  

IV.díl: Agentura MM versus Jan Šinágl á 3.650.000,-Kč…?!  

Otřesná výpověď Jiřího Vondráčka u KS Praha o bezcharakternosti Martina Michala  

Agentura MM III.kolo: Jan Šinágl žalován na částku 3.650.000,-Kč  

Jan Šinágl zažalován ze schvalování a podpory genocidia  

Nechte zpívat Helenu!  

Trestní oznámení presidenta modřanské nemocnice MUDr. Jaroslava Bartáka na Jana Šinágla  

Jak dlouho ještě vydrží Helena Vondráčková žít ve lži, přetvářce a snášet manželství s prokazatelným 

hochštaplerem a psychopatem Martinem Michalem…?!  

Bude snad Jana Šinágla brzy žalovat i nový majitel či majitelé Agentury MM z USA…?!  

 

Fotografii  

 
 
část adresy umístění textu ve znění nevlastniho-syna-vondrackove 

 

 v 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 části ve znění : 

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. … 

 

 v 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 část textu ve znění :  

Jen připomínám, (informace z velmi důvěryhodných zdrojů), že Jaroslav Tvrdík je dobrým 

kamarádem Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové. Oba se mají dobře znát už 

z basy. 

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. 

 

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/2989-ivdil-agentura-mm-versus-jan-sinagl-a-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/archiv-starich-lank/2013.html?view=archive&month=2
https://www.sinagl.cz/archiv-starich-lank/2013.html?view=archive&month=2
https://www.sinagl.cz/archiv-starich-lank/2013.html?view=archive&month=2
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/1040-nechte-zpivat-helenu.html#comment-1312
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1202-trestni-oznameni-presidenta-modranske-nemocnice-mudr-jaroslava-bartaka-na-jana-sinagla-.html#comment-1911
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1761-jak-dlouho-jeste-vydrzi-helena-vondrackova-zit-ve-lzi-pretvarce-a-snaset-manzelstvi-s-prokazatelnym-hochstaplerem-a-psychopatem-martinem-michalem.html#comment-3541
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1761-jak-dlouho-jeste-vydrzi-helena-vondrackova-zit-ve-lzi-pretvarce-a-snaset-manzelstvi-s-prokazatelnym-hochstaplerem-a-psychopatem-martinem-michalem.html#comment-3541
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1878-bude-snad-jana-sinagla-brzy-zalovat-i-novy-majitel-ci-majitele-agentury-mm-z-usa.html#comment-3898
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/postrehy-a-komentare/4030-kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany.html


 v textu ze dne 04.09.2014 pod názvem „Koleduje si opět hnutí ANO o další ostudy kandidátkami 

nedůvěryhodných osobností…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4396-

koleduje-si-opet-hnuti-ano-o-dalsi-ostudy-kandidatkami-neduveryhodnych-osobnosti.html část textu 

ve znění : „Spolu s manželem se kamarádí s podvodníkem Martinem Michalem a jeho manželkou 

Helenou Vondráčkovou. Martin Michal je kamarád Jaroslava Tvrdíka, poznali se v base, kdy byli 

propuštěni na amnestii.“  
 

 v textu ze dne 21.01.2015 pod názvem „Podnět k ukončení protiprávního jednání Agentury MM 

Praha, s.r.o.“ na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/4814-podnet-na-ukonceni-

protipravniho-jednani-agentury-mm-praha-s-r-o.html část textu ve znění :  

„Vzhledem k prokázanému dlouhodobému podvodnému jednání pana Martina Michal ve věcech 

nakládání s finančními prostředky firem ve kterých se angažoval jako ředitel, právník, jednatel, atd., 

a za které byl v minulosti vazebně stíhán, panuje oprávněná obava, že i angažování v této agentuře 

MM se jeví podobně podvodně, jako u předcházejících cca 17 firem, ve kterých působil.“  

 

P.S. 

Je dobré šířit pravdu…. http://martin-michal.blogspot.com/ 

 

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

 

V dodatku k textu pak pasáže :  

„Na stránkách www.galerieprolhanych.cz, které zřídil MM, se sprostě uráží, pomlouvá a dehonestuje 

každý, kdo si dovolil napsat cokoli negativního o chování a jednání Martina Michala, nebo jeho ženy 

Heleny Vondráčkové, nebo kdo si troufnul napsat pravdu o tomto zkrachovalém a neúspěšném 

podnikateli. Ten se  již několik let vyhýbá mnohamilionové exekuci a žije údajně z minimální mzdy od 

své manželky…Při tom tento podvodný podnikatel, falešný doktor a proklamovaný pilot dopravních 

letadel, jenž ovšem neumí anglicky, vláčí po soudech každého, kdo si dovolí napsat pravdu o jeho 

podvodech, lžích a negativním vlivu na samotnou zpěvačku Helenu Vondráčkovou…“ 

 

 v 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 část textu ve znění :  
Název 
„Pokračují manžel a nevlastní syn Heleny Vondráčkové v trestné činnosti?!“ 

 

Pasáže ve znění :  
„Oznámení na PČR podáno dne 19.1.2015 (č.j. KRPS-22721—1/ČJ-2015-010216) i dozorujícímu 

SZ“  
„Oznámení pro podezření z možného pokračování porušování zákona a trestné činnosti Antonína 

Michala a dalších osob legalizací výnosů z trestné činnosti.“ 

Náměstka policejního prezidenta jsem osobně informoval už na jaře 2013, kdy jsem anonymně 

obdržel v podstatě stejné informace – viz níže. Napsal mi, poděkoval a ujistil, že PČR situaci 

monitoruje a má pod plnou kontrolou. Podezření, že Antonín Michal prostřednictvím druhých osob 

investuje peníze patřící státu, kdy legalizuje nezákonně nabyté finanční prostředky, stále trvá, tedy 

pokračuje v trestné činnosti. Žádám proto PČR, aby urychleně informace níže prověřila a potvrdí-li 

se, aby zabránila v pokračování trestné činnosti a v okrádání státu. 

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 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4396-koleduje-si-opet-hnuti-ano-o-dalsi-ostudy-kandidatkami-neduveryhodnych-osobnosti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4396-koleduje-si-opet-hnuti-ano-o-dalsi-ostudy-kandidatkami-neduveryhodnych-osobnosti.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/4814-podnet-na-ukonceni-protipravniho-jednani-agentury-mm-praha-s-r-o.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/4814-podnet-na-ukonceni-protipravniho-jednani-agentury-mm-praha-s-r-o.html
http://martin-michal.blogspot.com/
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/4811-pokracuji-manzel-a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html


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?! 

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 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. 

 
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 … 

Rekordní krácení daně vyšetřuje policie už téměř dva roky 

 
Na okraj uvádím, že o panu Martinu Michalovi jsem jako jediný zveřejňoval pravdivé informace 

v nemalém rozsahu a které se bála zveřejnit dokonce i bulvární média. … Zveřejnil jsem pouze pravdu 

o bezcharakternosti Martina Michala a jeho podvodné, zločinné minulosti na základě veřejně 

přístupných zdrojů, osobní zkušenosti a svědectví jeho bývalých přátel a obchodních partnerů. 

… Agentura byla v době, kdy vyšlo soudní rozhodnutí, že s majetkem agentury, jehož podílníkem byl 

Martin Michal, nesmí být nijak nakládáno z důvodu exekuce na majetek pana Martina Michala, byla 

jeho polovička prodána jeho manželce, zpěvačce Heleně Vondráčkové a záhy na to prodána účelově 

do USA, kde se stal jejím majitelem běžný komerční právník a kdy jednatelem zůstal Martin Michal. 

Čili Martin Michal prodal svůj podíl, který byl v exekuci a tím poškodil věřitele. Těžko mu k tomu dal 

souhlas exekutor – porušení zákona by se dopustil i on. … Nic nenasvědčuje tomu, že by jako jednatel 

firmy se sídlem v USA pro ni pracoval natož pobíral mzdu. Život tohoto pána je jedna dlouhá řada 

podvodů, lží a zločinů. Žije mezi námi nepotrestán, jako nemálo jemu podobných. Veřejně se nám 

vysmívá a bezstarostně si žije z peněz, které patří jiným. Osud jeho syna připomíná přísloví „Jablko 

nepadá daleko od stromu.“  

Martin Michal při svých podvodných aktivitách finančně poškodil např. i Uni Credit bank, kdy byl 

obviněn na základě několika paragrafů z podvodu, neoprávněného nakládání, padělání atd. Přitom 

alimenty nebyl schopen platit.  

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 o původu finančních zdrojů, za 

které má Antonín Michal stavět svůj honosný dům, kupovat luxusní auta a vést nákladný život jako 

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
http://pravednes.cz/eurozpravy-ot.source
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/tyden.source
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
http://pravednes.cz/tyden.source
http://pravednes.cz/click?id=22334081&r=http%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fkrimi%2F344766-rekordni-kraceni-dane-vysetruje-policie-uz-temer-dva-roky.html


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. 

 

P.S. 

Je dobré šířit pravdu…. http://martin-michal.blogspot.com/ 

* * * 

Podnět na ukončení protiprávního jednání Agentury MM Praha, s.r.o. 

* * * 

Kdy bude obžalován nevlastní syn Heleny Vondráčkové Antonín Michal a bývalý náměstek ministra 

obrany Michael Hrbata …?! 

KS Praha 15.4.2013: Žaloba Agentury MM na Jana Šinágla se zamítá  

Postará se, resp. postarala už se firma „MARTIN MICHAL & SON“, o konec kariéry Heleny 

Vondráčkové…?!  

Není už chování Martina Michala důvodem k jeho hospitalizaci v patřičném zařízení…?!  

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

Agentura MM podává další trestní oznámení na Šinágla  

RESPEKT o Janu Šináglovi: Zlehčil naše utrpení 

Je třeba si posvítit na tyto Šinágly, ostatní revizionisty a válečné štváče 

Helena Vondráčková, roduvěrná vlastenka 

Podpořme Martu Kubišovou, není to jen její soud! 

Zveřejnění rodného čísla zpěvačky Heleny Vondráčkové není přestupkem  

Rodné číslo Heleny Vondráčkové (475624/055) není národním bohatstvím  

Kauza nevlastního syna Vondráčkové sahá až na Kajmany  

Jan Šinágl zažalován ze schvalování a podpory genocidia  

Agentura MM podává další trestní oznámení na Šinágla  

Kdo a proč má zájem, aby byl už čtyři měsíce Jan Šinágl v posici obviněného z absurdního popírání 

genocidia…?!  

Mýtomanské „imperium“ Martina Michala se nezadržitelně hroutí  

Proč se Helenka ráda soudí?  

Je Martin Michal schopen udělat alespoň jednu věc čestně a rovně…?!  

 

 

Fotografii :  

 

 
 

Komentář pod textem :  

 

#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? 

 

http://martin-michal.blogspot.com/
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 v textu ze dne 24.01.2015 pod názvem „Začněte používat čestný doktorát Dr.h.c. za Vaší jménem! Je 

to snadné!“ část ve znění : PS : Tento titul ve své sbírce pan Martin Michal, jednatel Agentury MM 

Praha, s.r.o., ještě nemá, ale sídlo na Floridě už má, tak kdoví? K titulu JUDr. a kapitána dopravních 

letadel by se to docela hodilo.“ 

 

 v 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 ve znění : Na okraj podotýkám, že JUDr. 

Romana Vostrejšová bude rozhodovat o odvolání Agentury MM s.r.o. dne 17.2.2015 od 10:00 hod. 

ve věci žaloby pro pomluvu. Za zveřejnění pravdy o Martinu Michalovi bych měl uhradit 

„pomluvné“ 3.650.000,-Kč. 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!“ 

 

 v 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 část ve znění : „V tomto rozhovoru jsem nenašel snad jedinou 

pravdivou odpověď. 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?!) 
Většinou se panu MM nelíbí každý, kdo se odváží napsat varovnou a usvědčující pravdu do médií o 

jeho praktikách v podnikání, podvodech při správě cizího majetku, nebo podivném jednání, které 

překračuje hranice slušnosti i zákonnosti. Tak se u soudu s panem MM ocitli mnozí, se kterými přišel 

do pracovního, nebo i osobního styku. Jen díky právním kličkám a rozhodnutí předsedkyně senátu 

JUDr. Hany Hubáčkové, se pan MM neocitl za své podvody ve firmách Terrex ve vězení viz spis 

4T4/98. Ale nikdy nebylo soudem řečeno, že byl nevinný, viz neuvěřitelné odůvodnění soudního 

rozhodnutí: 
Což je otřesná, neomluvitelná omluva podvodů a krádeží, kterých se MM a spol. dopouštěli, ze strany 

paní soudkyně. Z odůvodnění plyne také, že prý nebyl prokázán úmysl trestného činu a podvodu, 

veškerých, většinou úvěrových podvodů v hodnotě půl miliardy Kč!!! To se to „podniká“ bez žádné 

odpovědnosti za způsobené škody! Pan MM získal např. úvěr na letadlo, které mu nepatřilo a bylo 

pouze v celním prostoru, na které ovšem byly vystaveny padělané doklady o vlastníkovi! Vysvětlení: 

MM se nikdy nepřiznal.… Naopak pan MM vyhrožoval, jak bude žalovat stát a vše svaloval na 

politické pozadí. Co mu také zbývalo, že?! 
To již MM důvěrně zná, když bylo například nedávno rozhodnuto, že jeho dluh Unikredit bank, který 

je v rukou exekutorů, činí neodvolatelně 19.000.000,- Kč. 
Pravda je, že pan MM nikdy nedoložil:  
1) Kde a jakou studoval vysokou školu, když se pyšní titulem JUDr.? 

2) Jakou školu studoval, když o sobě tvrdí, že je dopravním pilotem?  

3) Kde hrál prvoligový fotbal? 

4) Co opravdu dělal u armády? 

5) S kým a za co založil svoji údajně úspěšnou firmu Terrex? 

6) Kde vzal peníze na nákup 230 kamionů Volvo? 

7) Za jaké peníze nakoupil „svá“ čtyři letadla? 

8) S jakými letadly chtěl v roce 2000 létat do Chrudimi?  

9) Z jakých finančních zdrojů chtěl dotovat Chrudimský fotbal? 

Víme, že byl stíhán na základě § 256, 148, 176, 250, 124, 255 a 209. Některé banky, které byly 

poškozeny, se domáhají a budou domáhat svých peněz.“ 

 

 v 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 část textu ve znění : Na možné pokračování 

v trestné činnosti syna Martina Michala Antonína Michala (viz odkaz níže)  
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 v textu ze dne 01.04.2015 pod názvem „A mne nezažaluje“ https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/5037-a-mne-nezazaluje.html část ve znění : Dle výpovědi svědků lze konstatovat, že si pan 

MM aprílové konání rozšířil na celoroční Apríl, když ve svých knihách i v soukromí tvrdí a píše o 

sobě jako o pilotu dopravních letadel, právníku s titulem JUDr., jenž na KU vystudoval trestní právo, 

hrál fotbal v prvoligové Dukle, byl pilotem charterové společnosti, naučil se pilotovat, aby ho piloti 

neokrádali a mnoho dalších neskutečných výroků, jejichž splnění by vyžadovalo opravdu velmi zdatné 

studijní předpoklady a talent. 

A tak není nic zábavnějšího a veselejšího, než se 1. dubna panu Michalovi omluvit za všechna příkoří, 

která mu byla prostřednictvím článků v médiích a na internetu způsobena tím, že o něm bylo psáno 

jako podvodníkovi, zloději, pseudo-falešném JUDr., a že byl dokonce nazýván psychopatem, který 

zničil kariéru oblíbené zpěvačky Heleny Vondráčkové… 

Tak pane Michale promiňte že mnozí, kteří Vás znají tvrdí, že jste podvodník, zloděj, hrubián, 

psychopat, falešný doktor práv, falešný pilot dopravních letadel, a ten, který zpronevěřil půl miliardy 

korun při svých pletichách v 16-ti společnostech, které jste jak píšete spoluzakládal a jichž jste byl 

jednatelem, nebo ředitelem, či společníkem. Také je potřeba se omluvit za nařčení nezodpovědných 

občanů, že jste svým bývalým partnerům a partnerkám vyhrožoval i smrtí a že jste mnohé partnery a 

tedy i pořadatele ve Vaší nové roli managera finančně a společensky poškodil a „přivedl na buben“ 

samotnou Vaši živitelku zpěvačku Helenu Vondráčkovou. To jistě také stojí za aprílovou omluvu... 

Lidsky je mi jí velmi líto, ale varovaná byla mnohokráte a mnohými.  
A jistě je vhodné se omluvit za to, že jste ve společnosti osočován z toho, že Helena Vondráčková 

musela zastavit svůj vlastní dům, abyste Vy získal peníze na své další finanční pletichy a zacelení 

některých dluhů, které na Vás doléhají i s pravomocnou Exekucí ve výši 19.000.000,- Kč. a možná 

dnes již i více... 

Tak hezké narozeniny pane Michale. 

P.S. Jeho babička vychovávala jeho syna Toníka právě v těch Roztokách 

 

 v 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 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.“ 

 

 v 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 

část textu ve znění : „Na příkladech kauz ing. arch. Marka Říčaře, Martina Michala, Antonína 

Michala a mnoha dalších, lze jasně existenci justičních a policejních mafií, podporovaných 

mediálními mafiemi, zdokumentovat!... 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“.“ 
 

 v textu ze dne 25.06.2015 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 : „Helena Vondráčková už nevystupuje jako „star“, ale jako jedna z mnoha 

vystupujících. I to svědčí o jejím nezadržitelném uměleckém pádu a dost možná i lidském... Je ve velmi 

těžké situaci, ale zavinila si to sama. Nedala na varování přátel a známých před Martinem Michalem. 
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Ten není nic jiného než hochštapler a sňatkový podvodník. K Heleně Vondráčkové projevil „lásku“ 

především k jejímu majetku. „Velké peníze“ si „vydělával“ většinou podvodným jednáním což už 

dokázali soudní znalci. 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. 
 

 v 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 : Přikládám protokol ve věci vysvětlení dnes na oddělení PČR 

v Hořovicích. Helena Vondráčková je slyšet stále méně v rozhlase, televizi, pokud vůbec, o 

koncertech nemluvě. Její webové stránky jsou vypovídající. Pomalu je ráda, když jí někdo nechá na 

svém koncertu vůbec vystoupit. Proto článek na novinky.cz, či nejnověji v 5+2 ze dne 28.8.2015 

„Pořád spěcháme, chybí romantika“, působí jako SOS PR v nejvyšší nouzi, které mají se skutečnosti 

a pravdou velmi málo společného. Nepochybně kariéru této zpěvačky zničil Martin Michal. Jeho 

trvalé způsoby a chování už by měl posuzovat spíše psychiatr. Je s podivem, jak ho bulvár hájí a dává 

mu prostor k jeho lžím a současně šíří neskutečné lži o Jiřím Vondráčkovi, bratrovi zpěvačky. 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…“ 
 

 v 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 část ve 

znění : „Mohla by spustit lavinu, která očistí český fotbal od bafuňářů a jejich korupčních praktik, 

kterých se v době slávy firmy Terrex dopouštěl i tento Martin Michal. Dovedl ke krachu fotbal 

v Xaverově, v Kladně a pokusil se o likvidaci fotbalu v Chrudimi ještě v roce 2000. 

…je naprosto nepravděpodobné, že o tomto dění nemá Martin Michal žádné potuchy a nezasahuje do 

něj. Je to nestoudný a mstivý člověk, dost možná už duševně nemocný a vazebně stíhaný, který svojí 

činností ve společnosti Terrex, okradl banky o desítky milionů korun, potopil spoustu lidí, podvedl své 

spolupracovníky, podrazil pořadatele své ženy, poplival interprety – kolegy Heleny Vondráčkové, 

zničil její kariéru, ničí ji zdraví a žije z příspěvků své ženy. Je v totální dvacetimilionové exekuci. Žije 

jako příživník, nic nedělá, jen se soudí - zase za peníze své ženy.  
Tento příživník, zloděj a podvodník, se opovažuje kritizovat cokoli, co se mu jaksi nezdá… Pokud by 

tento občan, který parazituje na své ženě nějakou práci získal, nevydělal by ani korunu. Exekutor by 

mu výdělek okamžitě zabavil. Vzhledem k tomu, že Heleně Vondráčkové exekutor oblepil celý dům, se 

nemůže vymlouvat, že by o ničem nevěděla. Naopak musí spolu se svým mužem hrát oficiální úřední 

hru, že Helenka vlastní všechno a Martin Michal nic… 
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.  
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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   

 
 v 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 část ve znění : „Co „vyšetřuje“ PČR v podobné kauze 

Antonína Michala (syn Martina Michala, manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové) už 3 roky je 

záhadou.“ 

 

 rovněž text 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 část ve znění :  

Nadpis 

„Bude Martin Michal obžalován, nebo brzy skončí na psychiatrii? 

 

pasáže ve znění  

Policie ČR by za výroky podvodného JUDr. Martina Michala také neměla být nečinná. K trestnímu 

oznámení bych přiložil jeho soudní kauzu a rozbor soudního znalce o jeho podvodných aktivitách, kdy 

jako jednatel firem Terrex a jejich několika variant, poškodil banky při podvodně získaných a 

nesplacených úvěrech v astronomické hodnotě cca 500 mil Kč, za což byl vazebně stíhán pro 

rozsáhlou majetkovou trestnou činnost. Jistá soudkyně jej neodsoudila se zdůvodněním, že se tak 

tehdy za bujarého klausovského kapitalismu podnikalo. Dnes se pan falešný JUDr. a jeho právnička 

ohánějí v soudních přích argumentem, že jeho trestní rejstřík je čistý a pan Michal nic nespáchal. To 

ovšem z rozhodnutí soudu nevyplývá. Naopak se zde hovoří o tom, že čin byl spáchán!!! Jen nebylo 

dokázáno, že byly trestné činy spáchány úmyslně a že tehdejší podnikatelské prostředí bylo jaksi 

divoké… 
To je podstatný rozdíl ve vnímání hospodářského přečinu a jeho neodsouzení…. Podvody pana MM 

nebyly soudem zdokladovány jen proto, že znalecký posudek, který všechny trestné činy pana MM 

zdokumentoval, byl ze soudního jednání vyloučen pro jakési procesní pochybení. Další znalecký 

posudek již požadován nebyl?! Do dnes tedy není jasné, jak je možné osvobodit podvodníka 

obžalovaného z podvodů a na základě dalších pěti paragrafů, když není připuštěn ten nejdůležitější 

důkaz o vině. Řádný znalecký posudek! 

Je s podivem, že veřejně ve Vlasteneckých novinách vykřikuje cosi o pořádku a neplatících zákonech 

člověk, který neplatí žádné daně. Neplatí ani své dluhy a je s pomocí své ženy, zpěvačky Heleny 

Vondráčkové v podstatě vydržovanou osobou bez vlastního příjmu, tedy příživníkem. Helena 

Vondráčková tak napomáhá podvodnému jednání, protože mu poskytla písemné potvrzení pro 

exekutory, že mu vyplácí pouze tzv. životní minimum (cca 5000,-Kč). Tím mu umožňuje dlouhodobě 

vyhýbat se splácení obrovského dluhu, který po něm exekutor marně vymáhá. Jedná se pravomocné 

rozhodnutí soudu a o částku více než 20 milionů korun! Nemorálně mu tím umožnila nejen nesplácet 

vůbec exekuci, ale zároveň také neplatit žádné daně. 
Tento podvodný příživník, který se vydává již léta za doktora práv, úspěšného podnikatele a pilota 

dopravních letadel, neuvěřitelně a opakovaně pomlouvá Martu Kubišovou, podává trestní oznámení 

na své bývalé spolupracovníky a partnery a nyní napadá i Václava Havla. Přitom díky jeho amnestii 

(dva trestné činy) z ní profitoval. Presidentu Havlovi by měl být jen vděčný. Ovšem od 

bezcharakterního člověka nelze očekávat nic jiného, než pokrytecké vychvalování sebe sama tím větší, 

čím zločinnější je jeho minulost.  
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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. 

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.“ 
 

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?!  

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

 

Fotografii 

 
 

část adresy umístění textu ve znění : bude-martin-michal-obzalovan-nebo-brzy-skonci-na-psychiatrii 

 

 v 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 

část ve znění : „V tomto případě tito tři požadovali po Janu Šináglovi (JŠ) u KS Praha omluvu a 

především odškodnění za údajné poškození dobrého jména všech zúčastněných, tak jako v mnoha 

jiných případech. Tento požadavek se objevuje vždy, když pan Martin Michal (MM) podává 

prostřednictvím paní JG trestní oznámení na své odpůrce, kteří se pokusí říci, nebo napsat o něm a 

jeho podvodných praktikách pravdu. JŠ již několikrát na svých stránkách kladl na adresu MM otázky, 

týkající se falešného titulu JUDr., kterým se pan MM stále pyšní, vysokou školu na které studoval a 

která je stále zahalena tajemstvím, pátrá po pilotním osvědčení pana MM, jenž tvrdí, že je pilotem 

dopravních letadel (neumí anglicky), 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?! 
… také ptá po mravním kodexu zpěvačky HV, která…Dokonce se nechala vmanipulovat do lží, 

týkajících se financí, o které měl zájem exekutor, když chtěl dle konečného soudního rozhodnutí 

zabavit veškerý majetek, který pan MM v bytě své manželky užívá a zajistit i finanční tok pana MM, 

který mu plynul z agentury MM, jíž byl spoluvlastníkem se svojí manželkou HV.“ 

 

 v 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 ve znění : „Je-li 

podvod tak obrovský, je logické, že i doba na vyšetřování musí být odpovídající. Nicméně 4 roky 

mlčení o této kauze je znepokojující, kdy může hrozit i její promlčení. Kriminální minulost Martina 

Michala, otce Antonína Michala, je varující. Nelze vůbec vyloučit, že množství peněz patřičně 
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ovlivňuje i vyšetřující policisty a dozorující státní zástupce. Bylo by zajímavé znát zprávu FAU i o této 

kauze. Jistě ji také vypracoval.“  

 
Pod odkazem „na můj dotaz ze dne 13.2.2016“ dokument pod označením 

VSZ_Bradacova_Antonin_Michal_130216 

 
 v 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 část textu :  

Název 

„Antonín Michal, syna Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými 

kumpány souzen!“ 

jinak tchán syna pana M. 

„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.“ 

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.  

Bude-li právně zastupovat Mgr. Gavlasová i Antonína Michala, … Nicméně to nepředpokládám. Je 

to přece jenom zcela jiná právní liga, než ve které se dosud pohybovala a pohybuje. 

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

Žaloba Heleny Vondráčkové a Agentury MM na Jana Šinágla u KS Praha podruhé jasně zamítnuta 

 

Dokument Oznámení pro podezření z možného pokračování porušování zákona a trestné činnosti 

Antonína Michala legalizací výnosů z trestné činnosti a dalších osob, s požadavkem dozoru žalobkyně 

VSZ v Praze pod označením SZ_Beroun_AM_190115 

 

dokument „Stav vyšetřování trestné činnosti skupiny Antonína Michala” pod označením 

VSZ_Bradacova_Antonin_Michal_130216 

 

Fotografii 

 
 

 
 v textu ze dne 25.03.2016 pod názvem „Lže Martin Michal nebo Pestrý svět?“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6184-lze-martin-michal-nebo-pestry-svet.html text ve 

znění :  

Nadpis 

„Lže Martin Michal, nebo Pestrý svět?“ 

 

pasáže 

Tento viditelně duševně vyšinutý jedinec, naprosto prolhaný, se nestydí lhát o své minulosti, své matce 

a tedy zřejmě i o svém židovském původu. Tak jako o svém vzdělání a pilotování. Díky svému datu 

narození, může tento novodobý Baron Prášil „hodnověrně“ tvrdit, že je vystudovaným doktorem práv 

kdy údajně, dle svých slov, vystudoval trestní právo na Karlově universitě, zkušeným pilotem 

dopravních letadel, i když nikdy žádné nepilotoval apod.  

 

Bude Martin Michal obžalován, nebo brzy skončí na psychiatrii?  
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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?!  

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

kumpány souzen!  

 

část adresy umístnění textu ve znění : lze-martin-michal-nebo-pestry-svet 

 

 v textu ze dne 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 text 

ve znění :   

nadpis 

„Efedrin aneb Helena Vondráčková vysvětluje“ 

 

pasáže 

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 

 

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

kumpány souzen!  

 

Fotografie 

 
 

 v textu ze dne 04.05.2016 pod názvem „Žaloba Agentury MM Praha na Šinágla – další „pětiletka“ 

soudního sporu o ničem na obzoru?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6297-

zaloba-agentury-mm-praha-na-sinagla-dalsi-petiletka-soudniho-sporu-o-nicem-na-obzoru.html část ve 

znění : „Nelze vyloučit ani právní zastupování Antonína Michala v kauze největšího daňového 

podvodu v České republice.“ 
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 v textu ze dne 13.05.2016 pod názvem „Justiční „Silvestr“ u MS Praha, veřejnost žasla, bohyně 

IUSTITIA plakala hanbou…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6318-justicni-

silvestr-u-ms-praha-verejnost-zasla-bohyne-iustitia-plakala-hanbou.html část ve znění :  

Martin Michal a jeho žena zpěvačka Helena Vondráčková žalují FTV PRIMA s.r.o. Nesmyslné až 

hloupé žaloby na kdeco a kdekoho se staly viditelně náplní jejich životů, který se od normálního 

vzdaluje stále více… 

„Na mé „Jsem novinář“, reagovala Gavlasová okamžitě, popuzeně: „Není novinář.“ Byla z mé 

účasti viditelně nervózní, kdy si stěžovala, že ji ruším pohledem, kroucením hlavy, šustěním atd. 

Klidně řekne, že tvrzení o vlastnictví luxusních limuzín a nemovitostí jsou lživá. To bylo součástí i 

mého TO před cca rokem a kdy byly nedávno PČR zabaveno to, na co jsem tehdy upozorňoval (druhý 

zvukový záznam cca 13:30 min.). Tito vítečníci se pokusili před zabavením zašantročit i soukromé 

letadlo (našlo se v Německu). 

„Zde musím poděkovat TV PRIMA za skvělé zadokumentování tohoto největšího daňového podvodu 

v naší zemi, byť jen v počátku. Zde měla výjimečně Mgr. Gavlasová pravdu, když vyčetla TV PRIMA, 

že po tom „nešla“ jak slíbila (cca 46 min. druhého záznamu). Zato jsem „potom šel“ celé 4 roky, kdy 

i zásluhou mých opakovaných podnětů se konečně něco začalo dít – viz odpověď JUDr. Lenky 

Bradáčové ze dne 16.3.2016. Je zneklidňující, že i ČTK o případu nedávno referovala – tuším, že už 

byla podaná snad i žaloba. V rozporu s běžnými zvyklostmi ČTK žádné jméno kupodivu neuvedla?! 

Je dost znepokojující, že 8 osob se pohybuje stále na svobodě, na kterou byly po krátkém zatčení 

propuštění. Zatímco ve stejné kauze se nedávno jeden arabský občan dostal na svobodu jen na kauci 

150 milionů korun?! Kolik majetku z trestné činnosti těchto podvodníků se asi podařilo zlegalizovat 

za 4 roky na svobodě?!  

Jejich skutečným šéfem má být tchán Antonína Michala Eduard Vít, kterému má patřit několik firem 

se sídlem v jednom bytě kde nikdo nebydlí – viz reportáž TV PRIMA?! Ten měl v hospodě prohlásit 

něco ve smyslu: „Kdyby ti pitomci policisté věděli, že jde o 7 miliard.“ 

Můžeme jen doufat, že do té doby už bude stát všech 8 podvodníků před soudem a tato žaloba tak 

dostane poněkud jiný rozměr. 

Na paždí pád mravní a společenský pád Martina Michala, Heleny Vondráčkové a Mgr. Gavlasové 

bude pokračovat. Mohou si za něj sami. Slušných lidí jim jich líto není vzhledem k tomu, kolika 

slušným lidem už ublížili.  

Nepřekvapuje, že Mgr. Gavlasová zastupuje i šéfa rozhodčích Berbra proti soudci Kovaříkovi a proti 

Ladislavu Vízkovi. Možná ji zřejmě čeká i „rodinná“ obhajoba Antonína Michala, ale to už bude na 

očích široké veřejnosti. Při jejích „kvalitách“ by to bylo jen ku prospěchu věci. Nedivím se, že po 

skončení soudního jednání doslova prchala - před mým fotoaparátem… 

 

 v 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 ve znění :  

Název 

„Na syna Martina Michala, Antonína Michala, nevlastního syna Heleny Vondráčkové, po letech 

konečně podaná obžaloba ve věci miliardového daňového podvodu  

 

pasáže 

Ve věci jsem podal trestní oznámení dne 19.1.2015, které jsem postupně doplňoval podle obdržených 

informací. Dne 13.2.2016 jsem požádal vrchní státní zástupkyni JUDr. Lenku Bradáčovou o 

informace, v jakém stavu se řízení nalézá. Dne 15.11.2016 mi bylo VSZ v Praze sděleno, že obžaloba 

byla podaní dne 17.10.2016. Bude konečně spravedlnosti učiněno zadost? Projeví se i v této 

miliardové kauze neschopnost, resp. nevůle odpovědných orgánů a institucí, pokud se jedná o „velké 

penze“, či známé osoby, soudit podle práva? Zprávu už dříve oznámila ČTK, ale v rozporu se 

zvyklostmi neuvedla žádné konkrétní jméno. To není dobré znamení, ale časy se doufejme mění – i v 

české justici. Nechme se překvapit a držme bohyni justice IYSTITII palce. Ať konečně začne vládnout 

podle práva, bez rozdílu kdo co vlastní, kdo co je, kdo kde má „kamarády“, ochotných pomoci, 

samozřejmě za už „nekamarádské“ ceny. Jen za funkční, nezávislé justice a policie můžeme začít 

budovat stát, za který se nebudeme stydět a na který budou moci navázat naši potomci.“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6318-justicni-silvestr-u-ms-praha-verejnost-zasla-bohyne-iustitia-plakala-hanbou.html
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Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, bude konečně se svými 

kumpány souzen! 

 

Fotografie 

 

 
Část adresy umístění textu ve znění : na-syna-martina-michala-antonina-michala-nevlastniho-syna-

heleny-vondrackove 
 

 v textu ze dne 23.12.2016 pod názvem „AMM : Po 3.650.000,- Kč další žaloba na Šinágla, tentokrát 

už „jen“ na 2.300.000,- Kč“ na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/6901-amm-po-3-650-

000-kc-dalsi-zaloba-na-sinagla-tentokrat-uz-jen-na-2-300-000-kc.html část ve znění : „Má na svých 

navštívenkách pan údajný pilot dopravních letadel  řádný titul JUDr. Martin Michal, když se jím na 

veřejnosti chlubí?! Platil kdy vůbec daně z jeho „rozlehlé“ obchodní činnosti? A platí je dnes?  Proč 

je tak pardonován policií, justicí, exekutory a médii, která mu ještě tak nestoudně dávají prostor?! 

Nevědomost, hloupost? Nebo skutečně patří k tzv. „zaháčkovaným“, jak mi letos naznačil jeden 

důvěryhodný zdroj z policejního presidia?!“ 

 

 v textu ze dne 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 

ve znění :  

část nadpisu ve znění  

nevlastního syna Heleny Vondráčkové, Antonína Michala 

 

pasáž 

„Obžalovaný Antonín Michal je synem Martina Michala, manžela zpěvačky Vondráčkové. Ten si 

žije v blahobytu, ačkoliv má milionové dluhy a je exekučně (ne) stíhán…“ 

 

část adresy umístění textu ve znění : nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-antonina-michala 

 

 v textu ze dne 30.01.2017 pod názvem „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 část ve znění :  
část nadpisu 

dlouhodobě stíhaný člověk 

 

pasáže 
Okradl lidi o jejich investice v bankách tím, že získal podvodem úvěry a právě díky právním kličkám 

nebyl za své činy odsouzen jen díky naší justici a amnestii presidenta Václava Havla. Ke všemu si 

ještě podvodný „podnikatel“ osobuje právo vykřikovat něco o daních. Sám žádné neplatí! Po exekuci, 

pohledávky za více než 20 milionů korun, je dnes „nemajetný“ i pro finanční úřad…Pro exekutora je 

tak nemožné, aby pro okradenou banku získal peníze zpět. Jakákoli zmínka o placení daních je v jeho 

případě opět bohapustá lež, jak jsme u něho zvyklí. Zajímavé, kolik lidí mu na facebooku přitakává, 

jako by se jednalo o seriózního a poctivého člověka, který pranýřuje náš právní systém. Opak je 

pravdou. 

Martin Michal okradl při svém podnikání v oblasti dopravy několik bank a mnoho slušných 

podnikatelů. V mnohých případech ohrozil jejich fungování, okradl i státní kasu. Je nanejvýš 
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https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7009-neskutecne-co-si-martin-michal-dlouhodobe-stihany-clovek-dovoluje-psat-na-svem-fb-profilu.html


nemravné, když se tento člověk domáhá spravedlnosti a ohání slušnými mravy, po kterých sám 

celoživotně hrubě šlape. Naše justice a policie i v tomto případě, selhala a selhává.  

Ukázkou jeho křivosti a bezcharakternosti je jistá paní, která si musela změnit jméno a žije dnes 

v anonymitě. MM si ji chtěl vzít a věnoval její dceři klíčky od auta jako svatební dar. Před zraky 

svatebčanů… Pěkně okázale… Následně podal na novomanžele Zezulu trestní oznámení, že mu to 

auto ukradl. S paní, která byla „strážcem“ jeho akcií ve firmě Air Central se rozešel a vzal si jinou, 

mladší, aby ji během několika měsíců nahradil novou ale slavnou milenkou. Policie TO odložila. 

Podal TO na jiné policii. Zřejmě si to jednotlivé policejní stanice předaly. MM měl s žalobou utrum. 

Zase jen další podvodné jednání a pokus o získání neoprávněného majetku…  
Už mnoho lidí mi vyprávělo o minulosti MM, naivně jsem si myslel, že takováto vyprávění mají místa 

jen ve filmových hororech…  
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… 

…Stačí, že těmto bašťounům napoví jeden daňový neplatič a podvodný JUDr,  který se tváří jako 

statečný bojovník s čímkoli, co se mu znelíbí. Možná to ani žádní jeho příznivci nejsou? I na internetu 

může dát prostor své „kreativitě“ stejně jako v „podnikání“. Na shledanou u soudů… 
Dále je zde zveřejněna neveřejná listina – úřední záznam o podání vysvětlení ve věci trestního 

oznámení žalovaného, kde křivě obviňuje žalobce B)z toho, že je autorem vulgárního textu, o kterém 

žalovaný tvrdí, že jej obdržel jako email od třetí osoby : „Vzhledem k obsahu emailu a mnou 

zveřejňovaných článků, konkrétně ke tragédii ruského vojenského sboru Alexandrovci, zveřejněný v 

prosinci 2016 a ve věci největšího daňového podvodu v České republice známé pod mediálním 

označením Antonín Michal a spol., kdy jsem poslední článek zveřejnil v lednu 2017. Je velmi 

pravděpodobné, že autorem tohoto emailu je pan Martin Michal, otec Antonína Michala a manžel 

zpěvačky Heleny Vondráčkové.“  
„Na okraj uvádím, ve věci největšího daňového podvodu jsem podával trestní oznámení a 

spolupracoval s policií České republiky a Vrchním státním zastupitelství v Praze. Žaloba byla podána 

cca po 4 letech a to v říjnu roku 2016. I to je důvodem proč si myslím, že s vysokou pravděpodobností 

je autorem emailu pan Martin Michal. Z minulosti jsou známé jeho komentáře na facebooku, 

podobného pokleslého obsahu. 

 

pod odkazem „Dne 11.1.2017 se podal ve věci vysvětlení na PČR.“ Dokument Úřední záznam o 

podání vysvětlení na adrese 

https://www.sinagl.cz/images/files/PCR_Zdice_Martin_Michal_EM_JS_110117.pdf  

 

z adresy umístění textu část ve znění dlouhodobe-stihany-clovek 

 

 v 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 část ve znění :  
nadpis 

„Je nevlastní syn Heleny Vondráčkové velkopodvodník – otec Martin Michal“ 

 

pasáže 
„Sofistikovanost podvodu nápadně připomíná praktiky používané Martinem Michalem. Na videu 

iDNES syn svého otce nezapře. 
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 

https://www.sinagl.cz/images/files/PCR_Zdice_Martin_Michal_EM_JS_110117.pdf
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


 

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://martin-michal.blogspot.cz/ 

 

Popisky na jednotlivých videích :  

„Je nevlastní syn Heleny Vo…“ 

„Je nevlastní syn Heleny V…“ 

„Nevlastní syn Heleny Vondráčkové“ 

 

komentář pod textem :  

#1 Jan Chlumsky 2017-03-14 16:24  

Nemohu nevzpomenout si na Vondráčkovou, která zde v Montrealu v Complex Des Jardins v době 

tvrdé normalizace po 68. roce pobíhala s čelenkou ze šátku (to aby vypadala mladě a ve foru), a 

honila konexe v zahraničí. Na naši otázku ...a kdepak máte paní Kubišovou(?)... nám jenom 

odpověděla ...jo, vy jste zaspali dobu... Náš šprajc, aby se zastyděla nad svým komunistickým 

kolaborováním a nekompromisním protirežijním postojem Marty Kubišové očividně ani nepostřehla. 

 

Část adresy umístění textu ve znění : je-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-velkopodvodnik-otec-

martin-michal 

 

 v textu ze dne 01.04.2017 pod názvem „Martin Michal se všem omlouvá za způsobená příkoří“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7182-pan-martin-michal-se-vsem-omlouva-za-zpusobena-

prikori.html koláž s popisky :  
 

  
 

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
http://martin-michal.blogspot.cz/
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7118-je-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-velkopodvodnik-otec-martin-michal.html#comment-14384
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7182-pan-martin-michal-se-vsem-omlouva-za-zpusobena-prikori.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7182-pan-martin-michal-se-vsem-omlouva-za-zpusobena-prikori.html


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

adrese 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 část ve znění : 

Zpravodajství: MS Praha Antonín Michal – VS Praha Martin Michal 

ČT a jiná hlavní média čekaly na výsledek jednání o odebraní kauzy Nagyová soudkyni na stejné 

chodbě cca 20 m vzdálené od druhé soudní síně. Na tento soud nepřišla žádná, vyjma iDNES a TV 

PRIMA. 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… 

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 

 

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 

 

 v 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 část 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 

 

 v 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-

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/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/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/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


moznemu-ovlivnovani-svedku.html část textu ve znění : „…kde je jedním z obžalovaných Antonín 

Michal, syn Martina Michala (manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové pozn. red)“ 
 

 v 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 část ve znění : …zvláště Antonín Michal (syn Martina Michala, 

manžela Heleny Vondráčkové), nešetřil vulgárním slovníkem 

 

 v 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 část ve znění : 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. 

Martin Michal apeluje na exekutora, aby konal ve věci jakéhosi pochybení, které se týká podivného 

rozhodnutí soudu… Je zajímavé, že se exekutor nestará spíše o to, že právě tento Martin Michal dnes 

dluží 20 milionů korun a tváří se při tom jako ochránce práv v ČR.  

Jak tedy funguje exekutorský systém, jak vymoci zpronevěřené milionové částky od podnikatele, který 

zpronevěřil peníze a má již dávno dle soudního pravomocného rozhodnutí splácet tuto sumu?“ 
  

 v textu ze dne 12.06.2017 pod názvem „Martin Michal podává další trestní oznámení na Jana 

Šinágla“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7391-martin-michal-podava-dalsi-

trestni-oznameni-na-jana-sinagla.html část ve znění:  

Je vskutku podivné, že ten, kdo by měl být mnohem spíše sám vyšetřován za svoje chování 

v minulosti i dnes… 

V podstatě jsem PČR vyvrátil všechna vznesená, nesmyslná podezření v podnětu a zadokumentoval 

minulost Martina Michala se všemi souvislostmi a podrobnostmi až po dnešek. Takže mi nezbývá než 

touto cestou panu Michalovi poděkovat, že mi svoji příkladnou snahou a bojem za spravedlnost a 

dobré mravy umožnil i z mé strany k nim přispět. Je nyní jen na PČR, koho se rozhodne vyšetřovat a 

koho ne na základě veřejně známých skutečností. 

P.S. 

Bohužel PČR není schopna ani za 5 měsíců zjistit podle IP sídlo počítače, případně identitu autora 

textu. Ti co znají pana Michala roky, nepochybují, že je autorem textu výše on. J.Š. 

 

Včetně dvou Vašich komentářů :  

#8 Jan Šinagl 2017-06-18 04:06 
Je autorem tohoto textu Martin Michal? Je to tak pravděpodobné jako nevyhrát ve sportce - 

putin yandex.ru, IP: 94.230.156.9 - podobných "komentářů" je na tomto webu více. Vždy smyšlené 

jméno a jiné IP, ale téma stejné. Existují lidé, jejichž programem je zlo, bez kterého nemohou být a 

žít. Pokud ho nepáchají, jsou nešťastní. Není jich málo. Zvrácená doba produkuje zvrácenost a 

zvrácené charaktery. 
 

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/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/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/images/dokumenty16/4_Usneseni_KS_Praha_270117.pdf
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7391-martin-michal-podava-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7391-martin-michal-podava-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7391-martin-michal-podava-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla.html#comment-14918


#2 Jan Šinagl 2017-06-13 07:36  

Jak jinak, než se "podepsat" takto - ST ( aslllx post.cz, IP: 185.102.219.122 )- pokud má pan Martin 

Michal takovéto primitivní zastánce, může nám ho být jen líto. Jistě by bylo zajímavé, zjistit místo PC 

či autora? Bohužel PČR v mých "IP žádostech" měsíce nekoná. Autoři nenávistných textů mají dobrý 

důvod zůstat v anonymitě. Takovýchto "vlastenců" jsou naše dějiny plné. Jistě se měli dobře za 

každého režimu... 
 

 v textu ze dne 21.07.2017 pod názvem „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 část veznění :  

Jak může mít Komerční Banka za VIP klienta člověka, který je pravomocně odsouzen k zaplacení 

dluhu v aktuální hodnotě 20.000.000,-Kč, který po něm vymáhá exekutor (7 mil. + poplatky 

exekutorovi)? 

Neměla by tedy KB přehodnotit některé své VIP klienty, když jí evidentně nedělají dobré jméno. Přece 

nemůže KB krýt finanční machinace, když má její klient naopak platit za svůj úvěrový podvod u jiné 

banky a je pravomocně odsouzen?  Možná by si KB měla stav dluhu u Unikredit Bank ověřit, aby 

také nebyla podvedena. Pro KB je naprosto diskreditující reklama, mít pana MM za VIP klienta. 

Mimochodem HV zastavila svůj rodinný domek za 20.000,000,-Kč, aby si u KB mohla vzít půjčku na 

10 let, jak jsem psal už před lety a doložil dokumenty?! 

Jak mohl Martin Michal, pravomocně odsouzený a v exekuci s 20.000.000,- Kč… 

 „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.“ 

 

 v textu ze dne 24.10.2017 pod názvem „Martin Michal s Helenou Vondráčkovou prohráli přesvědčivě 

další soud“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7696-martin-michal-s-helenou-

vondrackovou-prohrali-presvedcive-dalsi-soud.html část ve znění : „Ano soukromý život je věcí 

každého, pokud ale manžel je prokazatelný podvodník, mající na svědomí mnoho nešťastných lidských 

osudů a defraudaci stovek milionů korun na účet nás všech, už to jistě není soukromá věc. Navíc se 

jedná o manžela zpěvačky, vyznamenané presidentem země. Mimochodem je v exekuci s dluhem cca 

22 milionů korun a jeho manželka musela zastavit svůj dům, aby si mohla vzít finanční půjčku?! Syn 

Martina Michala Antonín, je jedním z hlavních obžalovaných ve věci největšího daňového podvodu, 

který právě probíhá u MS Praha. První den byla na místě i ČT, ale dala přednost natáčení změny 

soudkyně v kauze Nečas Nagyová, přestože byla včas informovaná o soudu pár metrů vedle. Názor 

nechť si udělá každý sám.“ 

 

 v textu ze dne 17.04.2018 pod názvem „Náš boj za svobodu slova, projevu a právo veřejnosti na 

informace trvá už 417 dní“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8089-muj-boj-za-svobodu-

slova-projevu-a-pravo-verejnosti-na-informace-trva-uz-417-dni.html část ve znění : „Není divu, že 

jsem žalován za zveřejňování pravdy na nejvyšší částky. 
Pan Martin Michal nevlastní nefalšovaný diplom Karlovy University a nevystudoval žádnou vysokou 

školu s oprávněním užívat akademický titul JUDr. Proto ho také nemůže nikomu ukázat. Nemohl jsem 

tedy sdělit nepravdivý údaj. Soud si to neověřil a trestá neprávem stranu, která poukazuje na 

prokazatelné lži, podvody a nemravnost.“ 

 

Pod odkazem K věci jsem se vyjádřil ve své závěrečné řeči dokument Závěrečná řeč a návrh pod 

označením ZR_OS_Beroun_JS_100418 

 

 v textu ze dne 04.05.2018 pod názvem „Pravda vyjde najevo jako olej na vodu“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8125-jan-sinagl-pravda-vyjde-najevo-jako-

olej-na-vodu-pl-3-5-2018.html část ve znění : „Pan Martin Michal (MM) podvedl banky, dluží jim 

dnes již 20 milionů korun, prokazatelně podvádí se svým vzděláním, byl trestně stíhán na základě 

několika paragrafů za podvod, padělání veřejných listin a dalších“ 

 

 celý text ze dne 04.05.2018 pod názvem „Martin Michal usvědčen policií ČR ze lži a podvodu 

s titulem JUDr.“  na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/8126-martin-michal-usvedcen-

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7391-martin-michal-podava-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla.html#comment-14880
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/7696-martin-michal-s-helenou-vondrackovou-prohrali-presvedcive-dalsi-soud.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7696-martin-michal-s-helenou-vondrackovou-prohrali-presvedcive-dalsi-soud.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8089-muj-boj-za-svobodu-slova-projevu-a-pravo-verejnosti-na-informace-trva-uz-417-dni.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8089-muj-boj-za-svobodu-slova-projevu-a-pravo-verejnosti-na-informace-trva-uz-417-dni.html
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty18/ZR_OS_Beroun_JS_100418
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8125-jan-sinagl-pravda-vyjde-najevo-jako-olej-na-vodu-pl-3-5-2018.html
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8125-jan-sinagl-pravda-vyjde-najevo-jako-olej-na-vodu-pl-3-5-2018.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/8126-martin-michal-usvedcen-policii-cr-ze-lzi-a-podvodu-s-titulem-judr.html


policii-cr-ze-lzi-a-podvodu-s-titulem-judr.html, včetně fotografie mého klienta, odkazu pod textem a 

komentářů pod textem a adresy umístění textu 
  

 v textu ze dne 04.05.2018 pod názvem „První jednání ve věci žaloby AMM na Jana Šinágla o 

2.300.000,- Kč“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8127-prvni-jednani-ve-veci-

zaloby-amm-na-jana-sinagla-na-2-300-000-kc.html část ve znění : „Dnes jsem zveřejnil článek o 

usvědčení ze lží a podvodu pana MM PČR. Dle očekávání, jsem obratem obdržel právní výzvu Mgr. 

Jany Gavlasové. Poděkoval jsem jí a odpověděl s tím, že mi bohužel úcta k pravdě brání, abych jí 

vyhověl.“ 
 
 v textu ze dne 10.05.2018 pod názvem „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 část ve znění :  

Název 

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

 

pasáže 

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. Za zveřejnění pravdy a využití svobody slova tak soud 

demokratické země trestá časopis. 
Jeho syn Antonín Michal je obviněn spolu s dalšími s daňových podvodů v miliardové výši (aktuálně 

 projednává MS Praha už 13 měsíců!) 

PČR byl MM usvědčen jako podvodník. HV musela zastavit rodinný dům, aby si mohla vzít finanční 

půjčku od banky... O výsledku vyšetřování PČR jsem ji informoval na konci první části jednání, o 

zastavení domu po vyhlášení rozsudku. 

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. 

 

Martin Michal usvědčen policií ČR ze lži a podvodu s titulem JUDr.  

 

 v 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 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?“ 
 

 v textu ze dne 09.07.2018 pod názvem „Být „vynášen do nebes“ v bulváru, znamená mnohdy 

zakrývání nepříjemné pravdy…“ na adrese https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-

medii/8272-byt-vynasen-do-nebes-v-bulvaru-znamena-mnohdy-zakryvani-neprijemne-pravdy.html 

část ve znění : „Bohatý podnikatel“ přišel do Řitky obrazně řečeno „v tričku a s plastikovou taškou“. 

Dnes se nachází v exekuci, kdy dluží přes 20 milionů korun...V článku se připomnělo jeho 17 měsíců 

vyšetřovací vazby, ale už ne, že šlo o cca půl miliardy korun? Soudkyně měla tehdy prohlásit, že 

„taková byla doba a konal v dobré víře“?! Kdo by asi nekonal v dobré víře se stovkami milionů 

korun, které nejsou jeho, že? Umožnil to zločinný korupční systém, nastavený za vlády Klause. O 

dobré víře šlo mnohdy úspěšně, ba s jistotou pochybovat. Těžko ji měli ti, co zajistili sebe a své 

potomky na generace dopředu, aniž by nějakou poctivou práci odvedli, odpovídající nabytému, resp. 

nakradenému bohatství, legalizovanému politiky. 
Proč byla nucena HV zastavit svůj dům v Řitce bance bylo také zamlčeno, stejně jako zjištění PČR, že 

je MM podvodník, který se dopustil trestného činu padělání veřejné listiny, kdy roky používal 

neoprávněně titul JUDr.“ 

 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/8126-martin-michal-usvedcen-policii-cr-ze-lzi-a-podvodu-s-titulem-judr.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8127-prvni-jednani-ve-veci-zaloby-amm-na-jana-sinagla-na-2-300-000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8127-prvni-jednani-ve-veci-zaloby-amm-na-jana-sinagla-na-2-300-000-kc.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/8126-martin-michal-usvedcen-policii-cr-ze-lzi-a-podvodu-s-titulem-judr.html
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty18/Vyzva_odstraneni_%20textu_JG_040518
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.sinagl.cz/z-korespondence/8126-martin-michal-usvedcen-policii-cr-ze-lzi-a-podvodu-s-titulem-judr.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/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


 v textu ze dne 20.07.2018 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 ve znění :  

část názvu ve znění  

Syn Martina Michala 

 

pasáže 

Manžel Heleny Vondráčkové Martin Michal telefonoval do redakce FTV Prima a řekl, že pokud 

reportáž odvysílají, můžou mít velké problémy. Později prohlásil, že podal trestní oznámení na 

policistu, který údajně televizi dal informace. …  

 

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 

Níže najdete odkazy k tématu: 9 článků od Jana Šinágla a 2 články od iDNES  

https://pravednes.cz/MichalAntonin.profil 

* * * 
  

Fotografii 

 

 

Připojené video pod odkazem Otřesná výpověď Mgr. Miroslava Stiebala o jeho bývalém obchodním 

partnerovi ve firmě Air Central „JUDr.“ Martinu Michalovi… včetně odkazu 

 

 v 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 ve znění : 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… Není proto divu, že se stal článek na tomto 

webu o tomto obrovském podvodu rychle nejčtenějším… 
 

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/z-korespondence/6802-na-syna-martina-michala-antonina-michala-nevlastniho-syna-heleny-vondrackove-po-letech-konecne-podana-zaloba-ve-veci-miliardoveho-danoveho-podvodu.html#comment-13967
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#comment-13967
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
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186940/zpoved-manzela-zpevacky-martina-michala-helena-ma-strach-o-tonika.html
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186940/zpoved-manzela-zpevacky-martina-michala-helena-ma-strach-o-tonika.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-cinu_305432.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-cinu_305432.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany_304169.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-nevlastniho-syna-vondrackove-saha-az-na-kajmany_304169.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-cinu_305432.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/nevlastni-syn-vondrackove-obvinen-z-dalsiho-trestneho-cinu_305432.html
https://pravednes.cz/MichalAntonin.profil
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7268-otresna-vypoved-mgr-miroslava-stiebala-o-svem-byvalem-obchodnim-partnerovi-ve-firme-air-central-judr-martinu-michalovi.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7268-otresna-vypoved-mgr-miroslava-stiebala-o-svem-byvalem-obchodnim-partnerovi-ve-firme-air-central-judr-martinu-michalovi.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8322-radek-pokorny-znamy-byvaleho-premiera-sobotky-zaluje-novinare-besta-media-opet-mlci-jako-hrob.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8322-radek-pokorny-znamy-byvaleho-premiera-sobotky-zaluje-novinare-besta-media-opet-mlci-jako-hrob.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


 v 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 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). Ačkoli MS Praha informoval ČTK, naleznete informaci o rozsudku dosud pouze na 

těchto webových stránkách?! Když jsem se zeptal šéfredaktora PL pana Holoubka proč tuto zprávu 

dne nezveřejní, zeptal se, zda už mám rozsudek? Zřejmě zpráva soudkyně skrze tiskovou mluvčí je pro 

PL nedůvěryhodná... Potom je zvláštní, že PL hned v den vyhlášení nepravomocného rozsudku OS 

Beroun dne 10.8.2018, informaci zveřejnily? Samozřejmě zavádějící v podání lotra a arci-lháře 

Martina Michala, v jehož šlépějích pokračuje zdárně jeho povedený synek (zdá se, že rodičovská 

výchova selhala a nejenom u synka…). Pan MM je pro šéfredaktora PL tedy důvěryhodnějším, než 

soudkyně MS Praha a jeho tisková mluvčí… Samozřejmě ani pan MM ani zástupce PL mé soudy 

nikdy nenavštívili…“  
„Mimochodem pan MM je stále, dle portálu justice, veden v exekuci přes 20 milionů korun?  PČR 

usvědčen z neoprávněného používání titulu JUDr., tedy falšování úředních listin, což je trestní čin?! 

Není divu, že kdysi bohatá zpěvačka musela nechat zastavit svůj dům v Řitce, aby si mohla půjčit další 

miliony… Strávil 16 měsíců ve vyšetřovací vazbě, odsouzen nebyl, ale skutek cca půl miliardy 

zmizelých peněz soud nepopřel. Jen konal v dobré víře a taková byla doba, měl prohlásit soud…“ 
„Komu slouží demokratická justice, lži nebo pravdě? Jenom gauner může požadovat takové nemravné 

částky, odhaluje tím jen svoji přirozenost. Bez pana MM by se žádné desítky či už stovky žalob 

nekonaly... Jejich cílem jsou vždy peníze, ať už výjimečně vysouzené, nebo za právní služby advokátky 

AMM, pokud nepracuje zdarma… Pouze HV by mohla platit, o potenciálu zmizelých miliard 

v minulosti a současnosti nemluvě, budu-li spekulovat a hledat možná vysvětlení…“ 

„Je zvláštní, že někomu odpustí soud zpronevěření půl miliardy, protože konal v dobré víře a u jiného 

dobrou víru při hledání pravdy nepřipustí. Zřejmě je hledání pravdy pro některé společnosti daleko 

více ohrožující, než ztráta miliard. Proto je pravda tak cenná. Pomáhá vyspělým společnostem a 

ohrožuje nevyspělé, které přežívají jen díky lžím a manipulaci – a likvidaci šiřitelů pravdy.“ 

 

 v textu ze dne 08.10.2018 pod názvem „Má ochrana soukromí veřejných osob chovajících se 

nemravně právo likvidovat publicistu pracovně i existenčně?!“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8471-ma-ochrana-soukromi-verejnych-osob-chovajicich-se-nemravne-pravo-

likvidovat-publicistu-pracovne-i-existencne.html  
 

pod odkazem ZDE je protokol (doručen 4.10.2018) Protokol o ústním jednání ze dne 10.08.2018 pod 

označením OS_Beroun_protokol_100818 

 

a zvukový záznam pod odkazem Závěrečná řeč J.Š. – 45:00 min. 

 

 v textu ze dne 24.09.2018 pod názvem „Usnesení KS Praha ve věci exekuce (zastavení domu, 

pozemku a bankovních kont Jana Šinágla), trvající už 17 měsíců…?!“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8433-usneseni-ks-praha-ve-veci-exekuce-zastaveni-

domu-pozemku-a-bankovnich-kont-jana-sinagla-trvajici-uz-17-mesicu.html část ve znění : 

„Nepřekvapuje, že jeho syn Antonín pokračuje v otcových stopách, resp. už ho překonal – otec se 

postaral o zmizení půl miliardy, syn o zmizení miliard…   
Pan MM podává trestní oznámení např. na výroky Jiřího Vondráčka (JV), který zpochybňuje 

podvodně užívaný titul JUDr. a jeho oprávněnost pilotovat dopravní letadla a usvědčuje jej z 

podvodu. Paradoxně tedy pan MM podává trestní oznámení a žádá i finanční satisfakci za údajně 

lživé výroky i když PČR zcela jednoznačně potvrdila, že pan MM nikdy nevystudoval školu, která by 

jej opravňovala užívat titul JUDr. Současně bylo policií zjištěno, že pan MM není a nebyl pilotem 

dopravních letadel i když se za pilota této úrovně dlouhodobě a opakovaně vydává. V protokolu, 

kterým policie odkládá TO na JV  se praví, že nebylo zjištěno, že by pan MM vystudoval školu, která 

by jej opravňovala k užívání titulu JUDr… Z protokolu policie je zcela zřejmé, že tato obvinění jsou 

vykonstruovaná a proto je odložila. I když bylo dle spisu rozhodnuto, že titul JUDr. nevlastní…Na 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8383-slavia-za-dve-slova-1-5-milionu-sinagl-za-par-vet-10-milionu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8383-slavia-za-dve-slova-1-5-milionu-sinagl-za-par-vet-10-milionu.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.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Soud-rozhodl-Aktivista-Sinagl-musi-Helene-Vondrackove-zaplatit-za-pomluvy-1-milion-200-tisic-korun-547246
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8471-ma-ochrana-soukromi-verejnych-osob-chovajicich-se-nemravne-pravo-likvidovat-publicistu-pracovne-i-existencne.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8471-ma-ochrana-soukromi-verejnych-osob-chovajicich-se-nemravne-pravo-likvidovat-publicistu-pracovne-i-existencne.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8471-ma-ochrana-soukromi-verejnych-osob-chovajicich-se-nemravne-pravo-likvidovat-publicistu-pracovne-i-existencne.html
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty18/OS_Beroun_protokol_100818_041018.docx
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty18/4_OSBE_2300_ZR_JS_100818.mp3
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8433-usneseni-ks-praha-ve-veci-exekuce-zastaveni-domu-pozemku-a-bankovnich-kont-jana-sinagla-trvajici-uz-17-mesicu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8433-usneseni-ks-praha-ve-veci-exekuce-zastaveni-domu-pozemku-a-bankovnich-kont-jana-sinagla-trvajici-uz-17-mesicu.html


sociálních sítích se to jen hemží osobními urážkami a také výhrůžkami pana MM např., že pana JV 

připraví o dům. Podobný scénář užívá pan MM i v mém případě. Na oprávněné a pravdivé výtky 

odpovídá útoky a právními kličkami, aby zničil toho, kdo si dovolil odhalit jeho nečestné a podvodné 

jednání. Tak jako se o to dlouhodobě pokouší u dalších a dalších osobností ČR.“ 

 

 v 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 :  
„Soudkyně MM neposlala do vězení s tím, že se skutek sice stal, ale nebyl prokázán úmysl. Tehdy 

zmizelo cca půl miliardy korun. Zaměstnanci banky, která poskytla MM neoprávněný úvěr, byli 

nepodmíněně odsouzeni – tam už soud měl úmysl zřejmě za prokázaný… 
Celý život pana MM je jen o penězích a podvodech… 

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…“ 

  
 v textu ze dne 06.11.2018 pod názvem „Na Slovensku likvidují novináře vrazi fyzicky, v Čechách 

justice existenčně“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8539-na-slovensku-

likviduji-novinare-fyzicky-v-cechach-existencne.html část ve znění : „Je typické, že se pan MM 

nedávno na jedné TV měl vyjádřit v tom smyslu, že se dokáže uživit sám? Přitom je sám v exekuci 

s dluhem kolem 20 milionů korun a žije si na vysoké materiální úrovni. Díky jeho „obchodní činnosti“ 

zmizelo cca 500 milionů, odsouzen nebyl, ale skutek se stal. Jeho syn byl 19.7.2018 odsouzen na 8 let 

v kauze největšího daňového podvodu spolu s tchánem (10 let) a dalšími v kauze největšího daňového 

podvodu s pohonnými hmotami. O rozsudku informoval pouze tento web. O něho by se měli exekutoři 

v zájmu věřitelů, tedy bank, zajímat. 

 

 v textu ze dne 12.11.2018 pod názvem „OS Beroun 9.11.2018: Boj za svobodu slova pokračoval 

doplňovacím rozsudkem“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8555-os-beroun-9-

11-2018-boj-za-svobodu-slova-pokracoval-doplnovacim-rozsudkem.html část ve znění : „Mám se 

snad omlouvat panu MM, že ho policie usvědčila z podvodu? 
Na druhé straně usvědčila PČR pana MM z neoprávněného užívání titulu JUDr., tedy trestného činu 

padělání veřejné listiny. Zda podnikla další zákonné kroky mi není známo? Usvědčit pachatele a nic 

dále nepodniknout by bylo dost podivné? U PČR nelze dnes vyloučit vůbec nic. Rovnost občana před 

„rukou zákona“ holt není vždy zaručena… 
Je k zamyšlení, že žaloby a podněty trvají roky, na osobu nevýdělečně činnou, nejstarší a s důchodem 

3720,-Kč, která jako jediná zveřejnila informaci o rozsudku v kauze největšího daňového podvodu 

s pohonnými hmotami a praním špinavých peněz v řádech miliard korun, ze dne 19.7.2018. Odsouzen 

byl syn MM Antonín na 8 let, jeho tchán Eduard Vít na 10 let, spolu s dalšími. Připomínám, že Martin 

Michal byl vyšetřován v kauze zpronevěření cca 500 milionů korun. Nebyl odsouzen, ale skutek se 

stal. Soudkyně měla prohlásit, že konal v dobré víře a taková prý byla doba… Pan MM je v trvalé 

exekuci, dluží cca 20 milionů…Někdo v dobré víře rozfofruje beztrestně miliony, zatímco jiný v dobré 

víře je trestán za šíření pravdivých informací? 
P.S. 
PČR nic nevyšetřila, resp. nevyšetřovala a můj podnět na mnoho podobných komentářů a identifikaci 

jejich autorů, odložila. J.Š.“ 

 

 v textu ze dne 25.11.2018 pod názvem „Bez právního zástupce zatím prohrávám vyhrané soudy, 

anebo zákon vyhrává nad spravedlností a zdravým rozumem“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8583-bez-pravniho-zastupce-zatim-prohravam-vyhrane-

soudy-aneb-zakon-vyhrava-nad-spravedlnosti-a-zdravym-rozumem.html část ve znění : 

„Mimochodem pana MM policie usvědčila z trestného činu padělání veřejné listiny (neoprávněně 

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
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
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
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8539-na-slovensku-likviduji-novinare-fyzicky-v-cechach-existencne.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8539-na-slovensku-likviduji-novinare-fyzicky-v-cechach-existencne.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8555-os-beroun-9-11-2018-boj-za-svobodu-slova-pokracoval-doplnovacim-rozsudkem.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8555-os-beroun-9-11-2018-boj-za-svobodu-slova-pokracoval-doplnovacim-rozsudkem.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/8583-bez-pravniho-zastupce-zatim-prohravam-vyhrane-soudy-aneb-zakon-vyhrava-nad-spravedlnosti-a-zdravym-rozumem.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8583-bez-pravniho-zastupce-zatim-prohravam-vyhrane-soudy-aneb-zakon-vyhrava-nad-spravedlnosti-a-zdravym-rozumem.html


používal titul JUDr.), ale dále nekonala? Právní zástupkyně AMM posílá předžalobní výzvy, kde 

požaduje okamžitou omluvu a zaplacení nehorázných částek, které po žalobách narůstají. Nemám 

nikdy problém se omluvit, pokud jsem se dopustil nechtěné chyby. Berou však tuto možnost 

protistraně požadavkem „předsoudního“ finančního odškodnění. Dokazují tak, že jim jde jen o 

peníze. Má to jisté prvky vydírání, což je také trestný čin. Jak nazvat toto chování, snad notorické, 

psychopatické vydírání? Je to forma lukrativního vydělávání peněz zneužíváním justice na úkor 

spravedlnosti a zdravého rozumu. 
Něco je hodně špatně, když ochrana soukromí zločinců a podvodníků, okrádajících stát o stamiliony 

korun, je upřednostňována před svobodou slova, projevu a právem veřejnosti na informace, umožňuje 

postihovat slušné občany, zabavovat jim poctivě nabytý majetek, likvidovat je pracovně i existenčně. 

Syn pana MM byl odsouzen na 8 let, jeho tchán na 10 le tnepodmíněně. Jak jinak, za daňové podvody 

v řádech miliard. Syn se „polepšil“. Jeho tatínek to „dotáhl“ „jen na 500 milionů“ a skončí v exekuci 

cca 20 milionů. Nyní žije jako „nemajetný chudák“ v blahobytu, coby výdělečně činný. Doufejme, že 

doma alespoň pere, vaří, uklízí a vynáší odpadky, aby si svůj ničím nezasloužený vysoký životní 

standard alespoň trochu odpracoval skutečně poctivou prací 

Rozsudek MS Praha ve věci tohoto daňového podvodu byl vynesen 19.07.2018, dosud jsem jej 

neobdržel. Ani po čtyřech měsících nebyl jeho příjem potvrzen všemi obžalovanými, což je zákonnou 

podmínkou pro jeho zaslání ZOI. 

Podívejte se, jak tento bezcharakterní podvodník a lhář veřejně lže a pomlouvá moji osobu.“ 

 

 v textu ze dne 18.12.2018 pod názvem „Podpořme Hlas svobody a demokracie, ve vlastním zájmu – 

probíhá boj o svobodu slova jako za totality!“ https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8613-

podporme-hlas-svobody-a-demokracie-ve-vlastnim-zajmu.html část ve znění :  
„Díky roky trvající, bezplatné práci pro pravdu a spravedlnost, jsem se dostal do soukolí právní a 

exekutorské zvůle, za kterou stojí notorický sudič pan Martin Michal (MM). Jsem pod nevídaným a 

neskutečným likvidačním tlakem exekutora Mgr. Jana Beneše, prokazatelně spolčeného s panem 

MM, manželem zpěvačky Heleny Vondráčkové.  To co se mi v současné době děje,  lze nazvat jedním 

velkým pomstychtivým svinstvem a exekutorské bezprecedentní podjatosti, při vší slušnosti. 

Nyní je zpravodajství a má existence ohrožena exekutorem, kdy mi hrozí ztráta všeho majetku. 
Začátek exekuce jsem popsal v tomto článku ze dne 16.5.2017. 
Tento skandální čin naznačuje možné zločinné spolčení. 

 

„Jsem soudně a nyní i exekučně pronásledován za články, které jsem zveřejnil na svém webu o 

nemravnosti a podvodech pana Martina Michala (MM). Exekutorem Mgr. Janem Benešem jsem 

stíhán a cíleně likvidačním způsobem pokutován za to, že jsem se údajně neřídil rozhodnutím soudu, 

který mi nařídil, že nesmím psát, ani zveřejňovat články o podvádění a zločinech pana MM. 

 

a) Soudní vykonavatel mi zabavil počítače krátce poté, co jsem zveřejnil závažné informace na svých 

webových stránkách – www.sinagl.cz – od zaměstnanců státní správy, resp. ministerstev. Pro 

podezření ze zločinného spolčení jsem kontaktoval i BIS. Vyžádala si zaslání dalších dokumentů a 

informací.   

b)Vzhledem k naprosto ojedinělému aktu, 5x opakované nejvyšší exekutorské pokuty, bez konkrétního 

zdůvodnění,  za zveřejnění slušné výzvy v Otevřeného dopise (za údajné porušení předběžného 

opatření), se domnívám, že se jedná nikoli o ospravedlnitelný exekutorský akt, ale o akt cílené 

likvidace mé osoby, jak publikační, tak materiální, ve spolupráci s notorickým soudním stěžovatelem 

panem MM. 

c) Exekutor Jan Beneš se tedy zřejmě spojil s vazebně stíhaným MM, který byl stíhán pro podvodné 

jednání s financemi ve svých několika firmách a dluží v exekuci více než  20.000.000,-Kč, 

připočítáme-li úroky (viz přílohy). Snaží se společně zlikvidovat toho, který na nepravosti a jeho 

podvodné jednání  upozorňuje několik let…V tom případě musí zatajovat před exekutory své vysoké 

příjmy, které mu trvalý vysoký životní standard umožňují, za předpokladu, že mluví pravdu, což u 

tohoto notorického lháře a podvodníka, je vysoce nepravděpodobné a nepředstavitelné. Stejně tak je 

představitelné, že se ztracené stamiliony a miliardy nemohly jen tak ztratit. 

 

https://xtv.cz/archiv/policie-statni-zastupitelstvi-a-soudy-jsou-nejslabsi-clanky-naseho-statu-rika-manazer-martin-michal
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8613-podporme-hlas-svobody-a-demokracie-ve-vlastnim-zajmu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8613-podporme-hlas-svobody-a-demokracie-ve-vlastnim-zajmu.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html
http://www.sinagl.cz/


Byl vazebně stíhán za zpronevěru 500.000.000,-Kč, na základě paragrafů 250, 255, 176, 209… Je 

zřejmé, že jsem tímto způsobem pronásledován i proto, že jsem pravdivě psal o kauze jeho syna 

Antonína Michala, který byl spolu s dalšími nepravomocně odsouzen 19.7.2018 k 8 letům 

nepodmíněně v kauze miliardového daňového podvodu s pohonnými hmotami. PČR jsem pomáhal při 

vyšetřování. Tiskovou zprávu MS Praha o rozsudku ze stejného dne, jsem zveřejnil dosud jako jediný 

obratem (anonymizace zaplacena, rozsudek dosud neobdržen, dokud nebude potvrzen příjem 

rozsudku všemi účastníky). I to nasvědčuje, že činnost exekutora může být součástí zločinného 

spolčení, jejichž moc dokáže ovlivňovat zřejmě i média demokratické země. 
 

 v textu ze dne 19.03.2019 pod názvem „Za záchranu stamilionů mi stát hrozí bezdomovectvím?!“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8795-za-zachranu-milionu-mi-stat-hrozi-

bezdomovectvim.html část ve znění : „Za vším stojí osoba, která v minulosti zpronevěřila cca 500 

milionů korun, dnes je v exekuci přes 20 milionů korun, její syn byl loni v kauze daňových podvodů 

s pohonnými hmotami nepravomocně odsouzen na 8 let nepodmíněně, jeho tchán na 10 let 

nepodmíněně. Anonymizovaný rozsudek o 250 stránkách jsem obdržel až takřka po roce. Zatím ho 

nemohu zveřejnit, abych neriskoval další 100.000,-Kč pokutu od exekutora, protože mi i o tom KS 

Praha svým předběžným opatřením zakázal psát (na ostatní média stačila vytvořená atmosféra 

strachu). Kauza zajímala některá média jen první den soudního jednání, o rozsudku mlčela všechna 

hlavní média, ačkoliv byla v den vynesení rozsudku MS Praha jeho tiskovou mluvčí informována. 

Z nakradených peněz zbylo jistě dost na drahé advokáty, aby se soud táhl dlouhé roky a dost možná i 

nakonec stát byl žalován za neúnosnou délku soudního řízení s požadavkem náhrady škody…  
Viníci byli usvědčeni, ale kam se poděla většina miliardového majetku soud neřešil. Někdo ho musí 

vlastnit, odsouzení to nejsou… 

PČR jsem pomáhal při vyšetřování.  

 

 v textu ze dne 16.08.2019 pod názvem „Na památku pana Jaroslava Janaty – za obranu před 

exekutory zaplatil životem! Měl smůlu, nežil v USA, ale v České republice…“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-pred-

exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html část ve znění : „Jeden 

ze žalobců zpronevěřil přes 500 milionů korun, je v exekuci přes 20 milionů korun. Jeho syn byl 

nepravomocně odsouzen na 8 let za daňové podvody v řádech miliard. Přitom státu pomáhám 

zachránit stovky milionů korun...“ 
 
 v textu ze dne 23.09.2019 pod názvem „Moderátor Luboš Xaver Veselý a jeho hosté – někdy dost 

podivní?“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-vesely-

a-jeho-hoste-nekdy-dost-podivni.html část ve znění : „Nicméně tykat si s člověkem, který zpronevěřil 

cca 500 milionů, nachází se v exekuci cca 20 milionů, dopustil se trestného činu falšování úředních 

listin, jehož syn byl odsouzen nepravomocně na 8 let a jeho tchán na 10 let v kauze jednoho 

z největších daňových podvodů s pohonnými hmotami a nezeptat se, je poněkud zarážející, pokud to 

vše a mnoho dalšího neví při jeho renomé. Ještě více by bylo zarážející, pokud to ví a vůbec tato 

témata nenadnese, jak by odpovídalo objektivnímu, nezávislému rozhovoru. Že jsem nebyl 

kontaktován a nebylo mi umožněno se pomluvám a lžím bránit v masovém médiu spíše nasvědčuje, že 

se jednalo o přátelskou mediální PR…“ 
 

 v textu ze dne 13.12.2019 pod názvem „VS Praha 13.12.2019: tresty v kauze stamilionových 

daňových podvodů potvrzeny. Většina médií opět mlčí, jako při vynesení rozsudku 19.7.2018…“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9521-vs-praha-13-12-2019-tresty-v-kauze-

stamilionovych-danovych-podvodu-potvrzeny-vetsina-medii-opet-mlci-jako-pri-vyneseni-rozsudku-

19-7-2018.html : „Jeho zeti, Antonínu Michalovi (syn Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny 

Vondráčkové)…“ 

Na doplnění doporučuji článek, který vyšel den po vynesení rozsudku na tomto webu a komentář 

Tomáše Peciny Ze života lepší společnosti, který ukazuje pozadí této kauzy. Při vší skromnosti mne 

„těší“, že jsem mohl PČR pomoci při vyšetřování. 

Nepůsobilo by dobře, kdyby se široká veřejnost dozvěděla, jaké kriminální pozadí má známá zpěvačka 

ve svém příbuzenstvu, vyznamenané prezidentem republiky… 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8795-za-zachranu-milionu-mi-stat-hrozi-bezdomovectvim.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8795-za-zachranu-milionu-mi-stat-hrozi-bezdomovectvim.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-vesely-a-jeho-hoste-nekdy-dost-podivni.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-vesely-a-jeho-hoste-nekdy-dost-podivni.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9521-vs-praha-13-12-2019-tresty-v-kauze-stamilionovych-danovych-podvodu-potvrzeny-vetsina-medii-opet-mlci-jako-pri-vyneseni-rozsudku-19-7-2018.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9521-vs-praha-13-12-2019-tresty-v-kauze-stamilionovych-danovych-podvodu-potvrzeny-vetsina-medii-opet-mlci-jako-pri-vyneseni-rozsudku-19-7-2018.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9521-vs-praha-13-12-2019-tresty-v-kauze-stamilionovych-danovych-podvodu-potvrzeny-vetsina-medii-opet-mlci-jako-pri-vyneseni-rozsudku-19-7-2018.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://paragraphos.pecina.cz/all/jine-pripady/helena-vondrackova/nepoctivost-se-vyplaci-aneb-ze-zivota-lepsi-spolecnosti


  

3) odstraníte ze svého facebookového profilu ty části textů, jak jsou výše uvedeny, které jsou na něm 

zveřejněny 

 

4) odstraníte ze svého twitterového profilu ty části textů, jak jsou výše uvedeny, které jsou na něm 

zveřejněny 

 

5) odstraníte z archivu emailového zpravodajství ty části textů, jak jsou výše uvedeny, které jsou na něm 

zveřejněny 

 

6) uhradíte mým klientům na náhradě nákladů za právní zastoupení částku celkem 37.720,- Kč (u každého 4 

x hlavní úkon po 2.480,- Kč, 1 x hlavní úkon v trojnásobku po 7.440,- Kč, 5 x režijní paušál po 300,- Kč) 

prostřednictvím mého účtu, jak je tento uveden v zápatí tohoto dopisu 

 

V případě neodstranění závadového stavu, jak výše popsán, se bez dalšího budou moji klienti domáhat 

ochrany svých práv cestou soudní, s čímž pro Vás budou zcela nepochybně spojeny další nemalé náklady.  

 

 

 

                                                                                                                                   Mgr. Jana Gavlasová 

                                                                                                                                     advokát  plné moci  
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