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Oznámení stanoviska v reakci na protiprávní jednání 

 

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

Bc. Petry Kubíkové a současně jménem svým ve věci pokračování Vašich úmyslných lží a pomluv na naši 

adresu.  

 

Dne 09.09.2022 proběhlo u Okresního soudu v Berouně další jednání ve věci Vašeho návrhu na zastavení 

exekuce. Zde zdůrazňuji, že jste doposud nesplnil své povinnosti dle pravomocných a vykonatelných 

rozhodnutí, což je Vám velmi dobře známo. Vaše tvrzení o tom, že jste povinnosti splnil a netušíte, co je po 

Vás požadováno, potažmo, že jste nucen splnit již splněné, jsou úmyslně lživá.  

 

Jak po minulém jednání, které se uskutečnilo dne 10.06.2022, tak po jednání ze dne 09.09.2022, jste 

uveřejnil úmyslně lživé a pomlouvačné texty o osobách mých klientů a mé osobě. Jedná se o následující 

texty :  

text ze dne 20.06.2022 pod názvem „OS Beroun 10.06.2022 : Agentura MM v roli exekutora“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12474-os-beroun-10-6-2022-agentura-mm-v-roli-

exekutora.html   

text ze dne 10.09.2022 pod názvem „Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu 

s Ústavou ČR a základními lidskými právy?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12725-

jak-dlouho-jeste-bude-trvat-nezakonna-soudni-exekuce-v-rozporu-s-ustavou-cr-a-zakladnimi-lidskymi-

pravy.html  

 

Což je v příkrém rozporu s tím, co jste tvrdil soudu – že máte zájem splnit své povinnosti a „mít už klid“ a že 

nemáte zájem psát o našich osobách. A že povinnosti, které jste doposud nesplnil, splníte. Je zjevné, že Vaše 

tvrzení přednesená před soudem byla záměrně lživá, neboť namísto splnění povinností jste zveřejnil další 

úmyslné lži a pomluvy.  

 

Zde ještě doplňuji, že lživých textů o tom, že jste splnil své povinnosti dle pravomocných a vykonatelných 

rozhodnutí, že je proti Vám vedeno exekuční řízení neoprávněně, stejně jako úmyslných lží o tom, že jste 

stíhán za svobodu slova, potažmo za to, že jste uveřejnil pravdu/věci veřejně známé, jste uveřejnil desítky. 

Dle konstantní judikatury se jedná o komentáře, které omluvy, jakožto morální satisfakce, které máte 

oprávněným poskytnout, hrubě dehonestují a tím ruší jejich satisfakční úlohu.     

 

S ohledem na tyto skutečnosti Vám jménem svých klientů a jménem svým sděluji, že oprávnění nebudou 

souhlasit se zastavením exekuce a nebudou považovat za splněné povinnosti k uveřejnění omluv dle 

výroků II. až VII. rozsudku Okresního soudu v Berouně č.j. 6C 101/2016-396 ze dne 10.08.2018 ve znění 

doplňujícího rozsudku téhož soudu č.j. 6C 101/2019-443 ze dne 09.11.2018, a to v souladu s konstantní 

judikaturou, dokud budou stránky www.sinagl.cz obsahovat následující texty či jejich označené části :  

• celý text ze dne 10.09.2022 pod názvem „Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, 

v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými právy?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-
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zpravodajstvi/12725-jak-dlouho-jeste-bude-trvat-nezakonna-soudni-exekuce-v-rozporu-s-ustavou-cr-a-

zakladnimi-lidskymi-pravy.html včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 10.07.2022 pod názvem „Soudkyně Lojkásková používá jiný metr na Babiše, jiný na 

Šinágla?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/12519-soudkyne-lojkaskova-pouziva-

jiny-metr-na-babise-a-jiny-na-sinagla.html včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 20.06.2022 pod názvem „OS Beroun 10.06.2022 : Agentura MM v roli exekutora“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12474-os-beroun-10-6-2022-agentura-mm-v-roli-

exekutora.html včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• v textu ze dne 13.05.2022 pod názvem Právo je reálná společenská koncepce založená na rozsáhlém 

kriminálním základě na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/12376-pravo-je-realna-

spolecenska-koncepce-zalozena-na-rozsahlem-kriminalnim-zaklade.html část ve znění :  
 

Dne 11.5.2022 jsem vypovídal na PČR Beroun, jako obviněný, ve věci dobrovolné dražby mého domu. 

Právní zmocněnkyně věřitelů Heleny Vondráčkové a Martina Michala, Mgr. Jana Gavlasová, se 

nedostavila ani neomluvila. Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš si vymýšlí další, ničím nepodložené 

exekuce – spis má snad už cca 500 položek, že to ani pomalu nelze stíhat vše přečíst?! Právě byla na mne 

uvalena další exekuce za nesplnění dávno splněného.  Exekuční soud OS Beroun vše schvaluje, aniž by 

oprávněnost exekuce kontroloval. Stejně tak exekutor akceptuje nové návrhy věřitelů. Ti právě podali 

podnět k MS Praha pro neoprávněnost sídla dvou spolků v mém bývalém domě, kde stále bydlím… 

Zaplatil jsem 2 miliony korun za poškození „dobré pověsti“ veřejně známých osob, 700.000 korun státu 

za „spravedlnost“ (opakované, max. pokuty soudního exekutora), ztrátou rodného domu, poškozením 

zdraví a pořád to není dost. Zřejmě to bude dost, až budu umlčen, nebo nebudu, až nebude kde brát, resp. 

krást. Je to válka. Bitvy k ní patří  - i ty soudní. 

Taková je cena za svobodu slova a právo veřejnosti na informace v České republice. To si nedovolili ani 

fašisté, aniž bych jejich zločiny ani v nejmenším relativizoval. Žijeme ve zločinném, korupcí prohnilém 

státě, jehož hnilobu kryje „demokratické ošacení“. Otázkou je jak dlouho si to občané nechají líbit a kolik 

toho je země schopna ještě unést a vydržet? 

 

Odkaz na text 2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla! 

 

Záložku s názvem :  

Agentura MM 
 

V záložce pod názvem Právo a spravedlnost odkazy na texty a citace z nich :  

I VOP shledává exekuci domu za svobodu slova a pravdu v pořádku?! 

Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček mi odpověděl na můj podnět dne 14. dubna. Reagovaljsem stručně 

dne 18. dubna 2020. 

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova!  

J.Š. 19.4.2020 
 

V záložce pod názvem Soudní exekuce odkazy na texty a citace z nich :  

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 

Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými 

právy? 

OS Beroun, dne 9.9.2022, pokračoval druhým jednáním ve věco 

mého návrhu na zastavení soudní exekuce. Nevylučuji, že může trvat ještě roky…. Pro orientaci 
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doporučuji poslech zvukového záznamu celého jednání a mé poznámky. Žalobci se nedostavili, místa 

pro veřejnost zůstala prázdná, jako vždy… 

Opět se potvrzuje, že k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky, kdy formální právo je na 

prvním místě. Má své limity, pokud chybí morálka. Tisíce zákonů ji nenahradí, naopak podporují vládu 

bezpráví a popírají zdravý rozum. 

Další jednání bylo nařízeno na 15.12.2022 od 9:30 hod. JŠ 

 

• v textu ze dne 22.04.2022 pod názvem Za trestný čin „pomluvy“ jsem zaplatil dva miliony korun… na 

adrese https://www.sinagl.cz/12329-za-trestny-cin-pomluvy-jsem-zaplatil-dva-miliony-korun.html 

připojenou fotografii 

 
 

dále část textu, včetně fotografie ve znění :  

Všechny tyto zásady byly flagrantně porušeny v mé kauze a žalobách Agentury MM trvajících roky. 

Žalobci neprokázali svoji zákonnou povinnost, že mnou zveřejněné, pravdivé  informace, známé z velké 

části široké veřejnosti, zejména z bulvárního tisku, se nezakládají na pravdě, nemohli. Soud to od nich 

nevyžadoval. Zaplatil jsem cca 2 miliony korun žalobcům, několikanásobně opakovanými max. pokutami 

soudního exekutora ve výši 100.000,-Kč státu, ztrátou dat z PC za cca 30 let mé práce, ztrátou rodinného 

domu, infarktem a dvěma operacemi srdce, jako cenu za ohrožení „dobré pověsti“ žalobců. Ta už horší 

být nemůže mezi slušnými lidmi. Mohou si za ni sami. Exekuce a pokuty neustávají, ačkoliv požadavky 

pravomocných rozsudků, zcela v rozporu s Ústavou ČR a LPS, byly naplněny. Kde zůstala 

proporcionalita trestu, který by ve vyspělé společnosti nemohl být nikdy udělen, o flagrantním 

pošlapávání práva na spravedlivý soudní proces nemluvě? Média, která stejné či podobné informace šířila 

roky mezi statisíci čtenáři, tak drakonicky postihována nebyla, pokud vůbec. Zato má osoba je roky 

postihovány za prakticky stejné informace, kdy návštěvnost článků na tomto webu byla u většiny 

zanedbatelná. Obávám se, že se nejedná o „pomluvy“, ale mstu zločinných struktur v pozadí, jejichž 

metastáze mají původ ve zločiném komunistickém režimu. Působí a prorůstají naší společností dodnes. 

Pokračuji tak boji, který začali v 50.letech političtí vězni - ve jménu jejich trvalého, stále aktuálního 

odkazu a památky. 

Pro připomenutí: "JUDr." Martin Michal zpronevěřil cca 600 milionů korun aniž by byl 

potrestán. Byl, resp, stále se nachází v exekuci cca 20 milionů korun, kterou nikdo neřeší. Jeho syn 

Antonín Michal, byl odsouzen na 8 let za miliardové podvody, ale zřejmě do výkonu trestu dosud 

nenastoupil ze "zdravotních" důvodů. Pro média je toto téma tabu. Paní Vondráčková chystá další 

koncert, raději se ho nezúčastním - při posledním v Lucerně mne ochranka se zaplacenou vstupenkou 

nevpustila, peníze mi vráceny nebyly. Co jiného můžete očekávat od takovýchto "umělců". I takto se dá 

krást a okrádat – a ukazovat svůj skutečný charakter… 

Hodnota svobody slova a práva veřejnosti na informace má ničím nevyčíslitelnou cenu. Škodu 

způsobenou státem Robertu Tempelovi za 20 let ztráty života nelze žádnými penězi nahradit, podobně 

jako nevratnou škodu na majetku a zdraví, způsobenou českou justicí mé osobě. 

 

Odkaz na text :  

2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla! 
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Celé složky/záložky s názvem :  

Helena Vondráčková 

Agentura MM 

Antonín Michal 

JUDr. Martin Michal 

Šinágl Jan – exekuce 

Ve složce/záložce s názvem Svoboda slova tyto odkazy a citace textů, včetně fotografií a vložených 

odkazů :  

 

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova! 
Veřejná dražba byla stanovena na 19.5.2020. V domě bydlím, proto by se dražba konat neměla, 
vzhledem k novým opatřením Parlamentu ČR. Detail dražby a dražební vyhláška. 
Nález Ustavního soudu ČR ze dne 13.6.2016 sp. zn. I. US 50/03, kde je jasně definováno, že z obecního hlediska je 
na místě připomenout, že Ustavní soud ve své konstantní judikatuře již mnohokrát prokázal, že netoleruje orgánům 
veřejné moci a především obecním soudům přepjatě formalistický postup řízení za použití v podstatě sofistikovaného 
odůvodňování zjevné nespravedlnosti. 
V mém případě obecní soudy tento Nález Ústavního soudu ČR nerespektují už roky. Právo na ochranu soukromí a 
dobré pověsti má nejvyšší prioritu i když se jedná o věřejně známé osoby a jejichž soukromí a pověst je známa celé 
zemi z hromadných médií. Zveřejňováním známých informací, hodnotících soudů a faktů podložených důkazy (které 
si přečte zlomek  lidí ve srovnání s hromadnými médii) způsobuji takové „škody“, že mám přijít o veškerý majetek a 
skončit na ulici jako bezdomovec. Je to v principu stejné, jako kdyby mne žaloval vrah, že jsem zveřejnil, že je 
vrahem a ohrozil tak jeho soukromí a dobrou pověst… 

Frekvence 1 a XTV: primitivní PR pro Agenturu MM 

 
Aktualizováno 25.6.2021: Odpověď VOP JUDr. Stanislava Křečka ze dne 22.6.2021 na můj dopisze dne 
5.5.2021 
*** 
Dne 27.5.2021 odvysílalo rádio Frekvence 1 tuto zprávu, dne 15.6.2021 odvysílalo další účelovou, jako 
první v 11:00 hod. Odvysílání té druhé mi avizoval předem Martin Majer (viz fotografie vlevo), vždy 
včas, jako neúčastník, informován o veškerém dění… 
Nebudu rozebírat tuto účelovost a matení veřejnosti. Frekvence 1 mne ani sestru nikdy nekontaktovala a jistě to ani 
neměla v úmyslu. Nedivme se. Šéfredaktorem je Luboš Procházka. Má také neodejmutelný podíl na smrti 
zpěvačky Ivety Bartošové, díky bulvárním praktikám nejhrubšího zrna. Prokázalo je video na YouTube, které bylo 
odstraněno, ale je ke shlédnutí na YouTube všude, mimo ČR. Frekvenci 1 pomáhá XTV televizního radního Luboše 
Xavera Veselého  

Ten mne ve svém pořadu na XTV nechal lhát, urážet a pomlouvat „JUDr.“ Martinem Michalem (tykají 
si), usvědčeným lhářem, podvodníkem, smilníkem a mezinárodním zločincem. 

Agentura MM se ohání bojem za spravedlnost a dodržování zákonů. Není protizákonné vydávat cizí 
fotografie za svoje a dát si na ně vlastní copyright? Dokonce na fotografie mrtvého fotografa, který se nemůže 
bránit?! Nic nového pod sluncem u této Agentury Mimo Mravů…  Už kdysi bylo padělání dokladů – titul „JUDr.“ PČR 
Martinu Michalovi prokázáno, nikdo nic neřešil… 
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Ze své manželky si „JUDr.“ Martin Michal udělal jen další pokus o „byznys“, opět mu to nevyšlo, jak jinak... Kdysi 
slavná a bohatá zpěvačka musela nechat zastavit svůj dům v Řitce na 10 let za finanční půjčku od Comerzbank… 

I VOP shledává exekuci domu za svobodu slova a pravdu v pořádku?! 
Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček mi odpověděl na můj podnět dne 14. dubna. Reagovaljsem stručně dne 18. 
dubna 2020. 
Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova!  
J.Š. 19.4.2020 

IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace pokračuje 
Za svoji takřka 30 letou činnost angažovaného občana a občanského novináře, jsem se ocitl v 
insolvenci. Ačkoli média a novináři jsou o mé kauze informováni, nikdo nemá odvahu o ní psát. 
Nepopudit mocné, neztratit místo či autocenzura. Zemi opět ovládá strach, stejně jako v 50.letech i 
když má dnes skrytou formu. 

Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaným novinářem v EU 
Je připomínání a doplňování široké veřejnosti známých, pravdivých informací o veřejně známých 
osobách zločinem, za který má být novinář zbaven svého domu, sídla dvou spolků, poslán na ulici a 
zbaven možnosti dále pracovat? Věřitelé se mohou do 15 dnů k dovolání vyjádřit a zdůvodnit jak jsem 
jim způsobil několikamilionové „škody“ pravdou.   
V rozvojových zemích a autoritářských režimech se nepohodlní novináři umlčují, posílají do vězení, nebo vraždí. 

Zbavit novináře možnosti pracovat je smrtí zaživa, pokud přežijí. Připojuji odkaz na insolvenční 
rejstřík, Dovolání a Návrh na odklad k k Nejvyššímu soudu ČR. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace 
v České republice pokračuje. 

OS Beroun 5.4.2022: Žaloba IMMO-Žebrák s.r.o. na Šinágla smetena se stolu 

Žaloba se týkala dobrovolné dražby. IMMO-Žebrák s.r.o. splatila mé „dluhy“ 
za svobodu slova a práva veřejnosti na informace o veřejných osobách soudnímu exekutoru Mgr. Janu Benešovi, 
aby se následně mohla zúčastnit dražby. Jednal jsem v dobré víře na doporučení pana Jiřího Vondráčka, který mi 
dražebníka doporučil, jako svého známého z hudební branže. Nyní jsou dražebník a dražitel trestně stíháni. Na 
jednání se žalobce nedostavil, ani neomluvil. Nebylo tak co řešit. Jednání bylo po necelé půlhodině skončeno. 
Poprvé za mnoho let jsme se v jedné věci s Agenturou MM shodli a zřejmě i naposled. Manželé Martin 
Michal ani Helena Vondráčková se nedostavili. Nechali se zastoupit svou právní zástupkyní Mgr. Janou 
Gavlasovou. 

Za “trestný čin „pomluvy" jsem zaplatil dva miliony korun… 

 
 

Ve složce/záložce pod názvem Česká justice tyto odkazy na texty, jejich citace, včetně připojených 

fotografií a vložených odkazů : 

Česká justice mne trestá více než belgické úřady společnost Google 

Za neodstranění internetových odkazů, které mohou poškodit jednotlivce, uložily belgické úřady 

americké firmě Google rekordní pokutu 600 000 eur (16 milionů Kč). Uvedla to agentura Bloomberg. 

Smazání takových odkazů ukládá zákon Evropské unie, který lidem přiznává v internetovém prostředí 

„právo být zapomenut“. 

V mém případě mám v principu za stejné zaplatit cca 2.000.000,-Kč, tzn. 8x méně než Google za 

odstranění odkazů na osoby, které si to nepřejí a jsou veřejně známé celé zemi, včetně jejich nevalné 

pověsti. Nemluvě o tom kolik lidí sleduje Google a kolik mé webové stránky. Jak rád bych vlastnil 

osminu majetku společnosti Google a byl trestán tak mírně jako ona. Google tak může být rád, že ve věci 

nerozhodovaly české soudy. Pokud by použily stejné měřítko jako na mne, přišla by společnost Google o 

veškerý majetek a skončila na ulici. 

Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaným novinářem v EU 

Je připomínání a doplňování široké veřejnosti známých, pravdivých informací o veřejně známých 

osobách zločinem, za který má být novinář zbaven svého domu, sídla dvou spolků, poslán na ulici a 

zbaven možnosti dále pracovat? Věřitelé se mohou do 15 dnů k dovolání vyjádřit a zdůvodnit jak jsem 

jim způsobil několikamilionové „škody“ pravdou.   
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V rozvojových zemích a autoritářských režimech se nepohodlní novináři umlčují, posílají do vězení, nebo 

vraždí. Zbavit novináře možnosti pracovat je smrtí zaživa, pokud přežijí. Připojuji odkaz na insolvenční 

rejstřík, Dovolání a Návrh na odklad k k Nejvyššímu soudu ČR. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti 

na informace v České republice pokračuje. 

Za “trestný čin „pomluvy" jsem zaplatil dva miliony korun… 

 

 

Ve složce/záložce pod názvem Robert Tempel tyto odkazy na texty, jejich citace, včetně připojených 

fotografií a vložených odkazů :  

Za “trestný čin „pomluvy" jsem zaplatil dva miliony korun… 

 

 

Ve složce/záložce pod názvem Právo veřejnosti na informace tyto odkazy na texty, jejich citace, včetně 

připojených fotografií a vložených odkazů :  

Za “trestný čin „pomluvy" jsem zaplatil dva miliony korun… 

 

 

Ve složce/záložce pod názvem Pavel Fischer o pomluvě tyto odkazy na texty, jejich citace, včetně 

připojených fotografií a vložených odkazů :  

Za “trestný čin „pomluvy" jsem zaplatil dva miliony korun… 

 
 

Ve složce/záložce pod názvem Trestný čin pomluvy tyto odkazy na texty, jejich citace, včetně připojených 

fotografií a vložených odkazů :  

Za “trestný čin „pomluvy" jsem zaplatil dva miliony korun… 

 

 

• v textu ze dne 15.04.2022 pod názvem Rada ČT 13.4.2022:Vystoupení Jana Šinágla, jediného zástupce 

veřejnosti a médií  na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12305-rada-ct-13-4-2022-

vystoupeni-jana-sinagla-jedineho-zastupce-verejnosti-a-medii.html část textu včetně vložených odkazů :  

_____________________________________________________________________________________ 

Radního Veselého jsem se po mnoha měsících opět zeptal, zda-li mne pozve do svého pořadu, abych se 

mohl vyjádřit ke tvrzením jeho hosta Martina Michala o mé osobě (tykají si), v rámci práva vyjádření 

druhé strany. Kdysi mně naznačil „možná později“. Opět řekl „snad“. Na moji výzvu, aby se vyjádřil 

jasně, řekl „ne“. Tím jen potvrdil svoji (ne)závislost a účelovost jeho pořadu vůči mé osobě a její 

dehonestaci. Jen hezká, milá slova, s absencí mravnosti. Vyhoví, nepopudí mocné za jisté „kšefty“, a více 

neřeší. Není žádnou výjimkou. Jen připomínám, že Martin Michal zpronevěřil stamiliony korun a nachází 

se v exekuci cca 20 milionů korun. Nebyl odsouzen, soudkyně prohlásila „taková byla doba“?! Kolik 

takových na nás asi promlouvá i z obrazovek veřejnoprávní ČT, káží o morálce a demokracii, místo aby 
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dávno seděli v kriminále? Jeho syn Antonín Michal byl provomocně odsouzen na 8 let za miliardové 

podvody s pohonnými hmotami.  

 

Odkazy na texty :  

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 

KS Praha smetl odvolání Agentury MM se stolu 

 

Ve složce/záložce pod názvem Rada ČT odkaz na listinu pod slovy písemné podněty, dotazy a komentáře  

 

Ve složce/záložce pod názvem Jan Šinágl odkazy na texty, citace textů, včetně fotografií a vložených 

odkazů :  

Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými 

právy? 

OS Beroun, dne 9.9.2022, pokračoval druhým jednáním ve věco 

mého návrhu na zastavení soudní exekuce. Nevylučuji, že může trvat ještě roky…. Pro orientaci 

doporučuji poslech zvukového záznamu celého jednání a mé poznámky. Žalobci se nedostavili, místa 

pro veřejnost zůstala prázdná, jako vždy… 

Opět se potvrzuje, že k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky, kdy formální právo je na 

prvním místě. Má své limity, pokud chybí morálka. Tisíce zákonů ji nenahradí, naopak podporují vládu 

bezpráví a popírají zdravý rozum. 

Další jednání bylo nařízeno na 15.12.2022 od 9:30 hod. JŠ 

Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaným novinářem v EU 

Je připomínání a doplňování široké veřejnosti známých, pravdivých informací o 

veřejně známých osobách zločinem, za který má být novinář zbaven svého domu, sídla dvou spolků, 

poslán na ulici a zbaven možnosti dále pracovat? Věřitelé se mohou do 15 dnů k dovolání vyjádřit a 

zdůvodnit jak jsem jim způsobil několikamilionové „škody“ pravdou.   

V rozvojových zemích a autoritářských režimech se nepohodlní novináři umlčují, posílají do vězení, nebo 

vraždí. Zbavit novináře možnosti pracovat je smrtí zaživa, pokud přežijí. Připojuji odkaz na insolvenční 

rejstřík, Dovolání a Návrh na odklad k k Nejvyššímu soudu ČR. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti 

na informace v České republice pokračuje. 

Nationwide radio and internet television slander me, spread lies, of course they don't give me space to 

express myself 

 
I will not discuss this purposefulness and confusion of the public for the purpose of my property and 

professional liquidation. I will just remind the person of Martin Michal, who illegally uses the legal title, 

standing in the background of everything. He has good contacts with the tabloid media, politicians and 

the Czech judiciary, which he uses for my liquidation as property and professional. He is a convicted 

multiple liar, fraud, fornicator, international criminal and psychopath. He embezzled hundreds of millions 

of crowns, he is in execution about 20 million crowns, no one solves it. His son was involved in billions 

in tax fraud in fuel stores. He was sentenced to 8 years unconditionally (I helped the police with the 

investigation). The court did not decide at all, where did the billions go ?! He confiscated from the 
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offenders only a negligible part of their property. Money has once again shown its unlimited power. 

Convicts will serve a few years, will be released prematurely for good behavior and enjoy stolen 

money… 

Soudkyně Lojkásková používá jiný metr na Babiše, jiný na Šinágla?! 

 
Bývalá aktivní členka KSČ, soudkyně senátu KS Praha JUDr. Hana Lojkásková, mně nařízenou omluvu 

OS Beroun Agentuře MM potvrdila, zatímco v kauze premiéra Babiše nikoliv. Babiš neprokázal 

pravdivost svých tvrzení a má se omluvit – Šinágl pravdivost svých tvrzení o veřejných osobách prokázal, 

musel se omluvit a zaplatit miliony z dražby svého domu soudním exekutorem. Soudkyně tak používá jiný 

metr na bývalé členy KSČ a na nečleny KSČ, které likviduje jako novodobé tzv. „třídní nepřítele“. 

Podotýkám, že jsem zveřejňoval pravdivé informace o veřejných osobách z hromadných médií, která tak 

drakonicky trestána nebyla, pokud vůbec. V mé kauze potvrdila potrestání za zveřejnění prokazatelné 

pravdy, zatímce v kauze premiéra nepožaduje postih, přestože nepředložil důkazy o svém tvrzení. 

Podivná realizace zásady: Před zákonem jsme si všichni rovni.   

Mimochodem v mé kauze jsem požádal VOP o pomoc – ODMÍTL. J.Š. 

The bailiff Mgr. Jan Beneš has again billed me for the costs as fulfilled and paid? Another "bill" for 

freedom of speech 120.000,-Kč ?! 

Updated 24.3.2022: Reply to the bailiff Mgr. Jan Beneš- I feel more and more like a 

Czech Alexey Navalny... There are 800,000 people in foreclosure in the Czech Republic! Politicians 

refuse to address this country-threatening problem. This criminal system was created under the ODS 

government so that politicians and their parties could profit from it! 

*** 

The writ of execution, I received on 18.3.2022 in my data box. I can object within 8 days. Of the 11 pages 

of the Order, it is sufficient to read the last two. This is also the kind of "work" that some "people" can do 

for a living today. Two days after this article I recived Call to Compliance, according to final and 

enforceable decisions, from Mgr. Jana Gavlasová. Unfortunately, you can only reply to her mailbox for 

a financial fee. I know that the MM Agency and supporters of Helena Vondráčková diligently monitor 

this website (they negatively evaluate comments to articles almost constantly). Thus, I reply, "Ms. 

Gavlas, it is your right to challenge, as it is mine to defend your illegal actions. This is not your first 

challenge and certainly not your last." 

I am afraid that she is the first bailiff who is demanding to pay twice for the same, verifiably settled case. 

I have already urged the Beroun Execution Court 3 times to resolve this absurd situation urgently. The 

matter will be decided by the Beroun OS Senate, chaired by Mgr. Markéta Lanzová. 

"Taking into account the length of the enforcement order itself, which includes a total of 45 statements, 

the scope of the obligations imposed by the enforcement order and the amount and volume of individual 

evidence and internet links that the court will deal with as part of the evidence, it is obvious that the case 

requires adequate space to prepare for the oral hearing that will be ordered in the case. In view of that 

fact, it is therefore not possible to set a date for the time being by which the debtor's application for a stay 

of execution will be decided." Mgr. Markéta Lanzová, 9.3.2022 

 

• celý text ze dne 14.04.2022 pod názvem KS Praha smetl odvolání Agentury MM se stolu na adrese 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/12300-ks-praha-smetl-odvolani-agentury-mm-se-stolu.html, 

včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• v textu ze dne 12.04.2022 pod názvem Kdo zahrál tu hnusnou máničku? Vedení Dvojky ČRo pobouřili 

Plastici v Nočním Mikrofóru na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/12294-kdo-zahral-tu-

hnusnou-manicku-vedeni-dvojky-cro-pobourili-plastici-v-nocnim-mikroforu.html odkaz na texty :  

Helena Vondráčková žaluje Jana Šinágla 

Národní poklad před Ústavním soudem 

Peníze nebo slušnost? 

2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla! 
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• v textu ze dne 08.04.2022 pod názvem OS Beroun 5.4.2022: Žaloba IMMO-Žebrák s.r.o. na Šinágla 

smetena se stolu na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12280-os-beroun-5-4-2022-

zaloba-immo-zebrak-s-r-o-smetena-se-stolu.html tyto části textu, včetně vložených odkazů a fotografií :  

_____________________________________________________________________________________ 

splatila mé „dluhy“ za svobodu slova a práva veřejnosti na informace o veřejných osobách soudnímu 

exekutoru Mgr. Janu Benešovi 

Ve věci mého návrhu na zastavení exekuce nařídil OS Beroun jednání na 20.5.2022 od 9:30 

hod. Povede ho opět samosoudkyně Mgr. Veronika Sekerová. Věřme, že nebude také dlouhé a exekuce 

po letech, jako nedůvodná, konečně zastavena. Budu se tak moci plně věnovat své práci. Samozřejmě 

nemohu vyloučit, že AMM se bude odvolávat jak je to půjde, jako činila dosud, a pravomocné rozhodnutí 

může trvat ještě měsíce, ne-li roky, kdy s konečnou platností rozhodne až Ústavní soud ČR. 

Co je asi pro tyto lidi smyslem života? Neustále se soudit s kdekým, lhát, podvádět, krást, žít v přetvářce 

s propadem do stále větší mravní zkázy, pokud lze vůbec u těchto podivných lidí o dobrých mravech v 

jakékoliv formě hovořit? Kolem AMM je tolik negativní energie, že by se jí mohla zásobit celá ČR… 

Na žádný soud se hlavní „poškození“ dosud nedostavili? Rád bych se jich osobně zeptal, jak a čím jsem 

jejich „dobrou pověst“ konkrétně poškodil? Je roky známá široké veřejnosti z médií, zejména bulvárních. 

I ta už zmlkla, proč asi? 

 

Odkaz na texty :  

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 

2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla! 

 

Složky/záložky pod názvem :  

Agentura MM 

Exekuční soud OS Beroun 

IMMO- Žebrák s.r.o. 

Mgr. Veronika Sekerová 

Dražitelé a dražebníci 

Léto pro změnu mstivé 

Jan Veis 

Milostivé léto 

 

 

ve složce/záložce pod názvem Mgr. Jan Beneš odkazy na texty, citace textů, fotografie a vložené odkazy: 

Agentura MM nepolevuje, aneb další předvolání Jana Šinágla 

Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! 

Usnesení vydal dne 25.3.2022, bez oslovení a pozdravu, jako vždy. 

Pro exekutory jsou občané jen prostředek tučných výdělků, mnohdy za nic. Také jsem neplýtval slovy 

a doplnilmé podání dnešního dne. Soudy se vůbec nesnažily ověřovat pravdivost obsahu mých článků. Mé 

argumenty neuznávaly. 

Mimochodem dnes slaví „JUDr.“ Martin Michal 63. narozeniny. Přejme mu vše dobré. Jistě i díky mým 

zaplaceným statisícům za ochranu jeho „dobré pověsti“ bude i materiální obsah narozenin na patřičné 

úrovni za účasti desítek, ne-li stovek hostů, včetně „mediálních celebrit“ a sportovců. Jenom netuším, zda 

jeho syn Antonín Michal, pravomocně odsouzený za miliardové podvody na 8 let (tchán na 10 let) se 

oslav zúčastní osobně, či pogratuluje tatínkovi z vězení? Naposledy mohla veřejnost Antonína Michala 

vidět loni v létě v přímém televizním přenosu se svoji rodinou na fotbalovém utkání Sparty Praha s 

Rapidem Vídeň – nepůsobil dojem těžce nemocného člověka. Soudkyně MS Praha JUDr. Monika 

Kříkavová „soudním znalcům“ uvěřila a přerušila jeho výkon trestu. Podle soudu fotografie vpravo prý 

není přesvědčivá (argumentace soudkyně také ne - kdysi soudila pedofilního katarského prince, v ČR se 

vězení vyhnul). Informace, zda se Antonín Michal nachází ve výkonu trestu  jsou pro veřejnost i média 

tabu, na rozdíl od miliardáře Romana Janouška… 
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Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova! 

Veřejná dražba byla stanovena na 19.5.2020. V domě bydlím, proto by se dražba 

konat neměla, vzhledem k novým opatřením Parlamentu ČR. Detail dražby a dražební vyhláška. 

Nález Ustavního soudu ČR ze dne 13.6.2016 sp. zn. I. US 50/03, kde je jasně definováno, že z obecního 

hlediska je na místě připomenout, že Ustavní soud ve své konstantní judikatuře již mnohokrát prokázal, 

že netoleruje orgánům veřejné moci a především obecním soudům přepjatě formalistický postup řízení za 

použití v podstatě sofistikovaného odůvodňování zjevné nespravedlnosti. 

V mém případě obecní soudy tento Nález Ústavního soudu ČR nerespektují už roky. Právo na ochranu 

soukromí a dobré pověsti má nejvyšší prioritu i když se jedná o věřejně známé osoby a jejichž soukromí a 

pověst je známa celé zemi z hromadných médií. Zveřejňováním známých informací, hodnotících soudů a 

faktů podložených důkazy (které si přečte zlomek  lidí ve srovnání s hromadnými médii) způsobuji 

takové „škody“, že mám přijít o veškerý majetek a skončit na ulici jako bezdomovec. Je to v principu 

stejné, jako kdyby mne žaloval vrah, že jsem zveřejnil, že je vrahem a ohrozil tak jeho soukromí a dobrou 

pověst… 

IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace pokračuje 

Za svoji takřka 30 letou činnost angažovaného občana a občanského novináře, jsem se ocitl v 

insolvenci. Ačkoli média a novináři jsou o mé kauze informováni, nikdo nemá odvahu o ní psát. 

Nepopudit mocné, neztratit místo či autocenzura. Zemi opět ovládá strach, stejně jako v 50.letech i když 

má dnes skrytou formu. 

Bohužel jsem podcenil stav společnosti po svém návratu ze Švýcarska, kdy jsem věřil, i přes varovná 

slova táty z listopadu 89 „Jak to chtějí udělat, když nemají lidi?“, že je země schopná obnovy 

demokracie. Měl pravdu, nebyli a nejsou lidi. Přesto věřím, že můj web nebude umlčen a bude ještě 

dlouho skutečným, nezávislým Hlasem svobody a demokracie s informacemi, které hlavní média 

zamlčují před občanskou veřejností.   

Jako formální zákony a jejich naplnění umožnily zavraždit dr. Miladu Horákovou před 70 lety, stejně 

 tak i dnes formální naplňování zákona, bez hledání spravedlnosti a ducha zákona, může být občan 

 likvidován existenčně a profesně, což je v podstatě smrt za živa. Přitom jen plně využívám svobodu 

slova, projevu a práva veřejnosti na informace, garantované Ústavou ČR a Základní listinou práv a 

svobod. V podsatě jsem likvidován jako novodobý třídní nepřitel, podobně jako Pavel Wonka, bývalými 

členy KSČ v roli soudců, nebo jejich pohrobky, kteří od nich jejich metody převzali.   

Můj boj je i bojem za vás a vaše práva, občané. Zůstávám věrný svým zásadám, tak jako dr. Milada 

Horáková, pro kterou hodnoty svobody a demokracie stály výše než vlastní život. 

Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými 

právy? 

OS Beroun, dne 9.9.2022, pokračoval druhým jednáním ve věco 

mého návrhu na zastavení soudní exekuce. Nevylučuji, že může trvat ještě roky…. Pro orientaci 

doporučuji poslech zvukového záznamu celého jednání a mé poznámky. Žalobci se nedostavili, místa 

pro veřejnost zůstala prázdná, jako vždy… 

Opět se potvrzuje, že k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky, kdy formální právo je na 

prvním místě. Má své limity, pokud chybí morálka. Tisíce zákonů ji nenahradí, naopak podporují vládu 

bezpráví a popírají zdravý rozum. 

Další jednání bylo nařízeno na 15.12.2022 od 9:30 hod. JŠ 

Troufla si jen Agentura MM.  

Nur die MM-Agentur hat sich das getraut. 
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KS Praha smetl odvolání Agentury MM se stolu 

KS Praha vydal Usneseníve věci dne 31.3.2022. Hovoří za vše. 

Cituji: Žalobci nezaplatili poplatek za žaloby, nekonkrétní, neodůvodněné. Jednání žalovaného, které 

žalobci ve svém návrhu popsali, nevypovídá dostatečným způsobem o tom, že by měl v úmyslu jejich 

nároky neuspokojit. Pokud žalovaný před dražbou své nemovitosti uveřejňoval na svých webových 

stránkách své názory věci se týkající, je to jeho právo, které však nevypovídá nic o jeho úmyslech ve 

vztahu ke splnění jeho povinností vůči žalobcům. Ani jednání žalovaného v exekučním řízení soud I. 

stupně neshledal nepřiměřeně extenzivním. 

Doporučuji i bod č. 7. Dovolání žalobců Mgr. Jany Gavlasové, Bc. Petry Kubíkové, „JUDr.“ Martina 

Michalaa Heleny Vondráčkové, není přípustné. V Bohnicích by se měly reservovat lůžka pro nové 

pacienty… 

OS Beroun 5.4.2022: Žaloba IMMO-Žebrák s.r.o. na Šinágla smetena se stolu 

Žaloba se týkala dobrovolné dražby. IMMO-Žebrák s.r.o. splatila mé 

„dluhy“ za svobodu slova a práva veřejnosti na informace o veřejných osobách soudnímu 

exekutoru Mgr. Janu Benešovi, aby se následně mohla zúčastnit dražby. Jednal jsem v dobré víře na 

doporučení pana Jiřího Vondráčka, který mi dražebníka doporučil, jako svého známého z hudební 

branže. Nyní jsou dražebník a dražitel trestně stíháni. Na jednání se žalobce nedostavil, ani neomluvil. 

Nebylo tak co řešit. Jednání bylo po necelé půlhodině skončeno. 

Poprvé za mnoho let jsme se v jedné věci s Agenturou MM shodli a zřejmě i naposled. Manželé Martin 

Michal ani Helena Vondráčková se nedostavili. Nechali se zastoupit svou právní zástupkyní Mgr. 

Janou Gavlasovou. 

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 

 

 
Aktualizováno 2.4.2022: Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! - 24.3.2022: Odpověď 

soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Benešovi - Připadám si stále více jako český Alexej Navalnyj… V 

České republice se nachází 800.000 lidí v exekuci! Politici zemi ohrožující stav odmítají řešit. Zločinný 

systém byl vytvořen za vlády ODS. Dodnes z něho politici, jejich strany a na ně napojené struktury 

profitují, proto není politická vůle situaci řešit! 

*** 

Aktualizováno a korigováno 23.3.2022:Omlouvám se, až nyní jsem si přečetl v klidu celé. Příkaz 

k úhradě exekuce, jsem obdržel dne 18.3.2022 do datové schránky. Do 8 dnů mohu vyjádřit 

námitku. Z 11 stránek Příkazu si postačí přečíst poslední dvě. I takovou „prací“ se dnes umí živit 

někteří  „lidé“. Dva dny po publikování tohoto článku, zareagovala Mgr. Jana Gavlasová Výzvou ke 

splnění povinností, dle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí. Bohužel lze odpovědět do DS jen za 

finanční úhradu. Vím, že Agentura MM a příznivci Heleny Vondráčkové tyto webové stránky pilně 

sledují (negativně hodnotí komentáře ke článkům takřka trvale). Tedy odpovídám: „Paní Gavlasová, 

vyzývat je Vaše právo, stejně jako mé se Vašemu nezákonnému jednání bránit. Není to Vaše první 

výzva a jistě ne ani poslední.“ 

Obávám se, že je prvním soudním exekutorem, který za stejnou, prokazatelně vyřízenou věc, požaduje 

zaplatit dvakrát. Exekuční soud OS Beroun jsem už 3x urgoval, aby absurdní situaci urychleně řešil. Ve 

věci bude rozhodovat senát OS Beroun, za předsednictví Mgr. Markéty Lanzové. 
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„S ohledem na obsáhlost samotného exekučního titulu, jenž zahrnuje celkem 45 výroků, rozsah povinností 

tímto exekučním titulem uložených a množství a objem jednotlivých důkazů a internetových odkazů, jimiž 

se soud bude zabývat v rámci dokazování, je zřejmé, že uvedená věc vyžaduje náležitý prostor ke 

zpracování přípravy na ústní jednání, které bude ve věci nařízeno. S ohledem na uvedenou skutečnost tak 

nelze prozatím stanovit termín, v němž bude o návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodnuto.“ Mgr. 

Markéta Lanzová, 9.3.2022 

Opět mám exekutorem blokován soukromý účet. Už mi zase přicházejí hlášky o nezaplacení trvalých 

plateb, o blokování domácího a zahraničního důchodu nemluvě. Mohu jen doufat, že insolvenční 

správce Mgr. Petr Brož neobnoví už zrušenou insolvenci a že je jen jmenovcem toho, který nyní 

řeší vysávání zisků z Pilsen Steel Rusy? 

The bailiff Mgr. Jan Beneš has again billed me for the costs as fulfilled and paid? Another "bill" for 

freedom of speech 120.000,-Kč ?! 

Updated 24.3.2022: Reply to the bailiff Mgr. Jan Beneš- I feel more and more like a 

Czech Alexey Navalny... There are 800,000 people in foreclosure in the Czech Republic! Politicians 

refuse to address this country-threatening problem. This criminal system was created under the ODS 

government so that politicians and their parties could profit from it! 

*** 

The writ of execution, I received on 18.3.2022 in my data box. I can object within 8 days. Of the 11 pages 

of the Order, it is sufficient to read the last two. This is also the kind of "work" that some "people" can do 

for a living today. Two days after this article I recived Call to Compliance, according to final and 

enforceable decisions, from Mgr. Jana Gavlasová. Unfortunately, you can only reply to her mailbox for 

a financial fee. I know that the MM Agency and supporters of Helena Vondráčková diligently monitor 

this website (they negatively evaluate comments to articles almost constantly). Thus, I reply, "Ms. 

Gavlas, it is your right to challenge, as it is mine to defend your illegal actions. This is not your first 

challenge and certainly not your last." 

I am afraid that she is the first bailiff who is demanding to pay twice for the same, verifiably settled case. 

I have already urged the Beroun Execution Court 3 times to resolve this absurd situation urgently. The 

matter will be decided by the Beroun OS Senate, chaired by Mgr. Markéta Lanzová. 

"Taking into account the length of the enforcement order itself, which includes a total of 45 statements, 

the scope of the obligations imposed by the enforcement order and the amount and volume of individual 

evidence and internet links that the court will deal with as part of the evidence, it is obvious that the case 

requires adequate space to prepare for the oral hearing that will be ordered in the case. In view of that 

fact, it is therefore not possible to set a date for the time being by which the debtor's application for a stay 

of execution will be decided." Mgr. Markéta Lanzová, 9.3.2022 

 

ve složce/záložce pod názvem Šinágl Jan - exekuce odkazy na texty, citace textů, fotografie a vložené 

odkazy: 

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova! 

Veřejná dražba byla stanovena na 19.5.2020. V domě bydlím, proto by se dražba 

konat neměla, vzhledem k novým opatřením Parlamentu ČR. Detail dražby a dražební vyhláška. 

Nález Ustavního soudu ČR ze dne 13.6.2016 sp. zn. I. US 50/03, kde je jasně definováno, že z obecního 

hlediska je na místě připomenout, že Ustavní soud ve své konstantní judikatuře již mnohokrát prokázal, 

že netoleruje orgánům veřejné moci a především obecním soudům přepjatě formalistický postup řízení za 

použití v podstatě sofistikovaného odůvodňování zjevné nespravedlnosti. 

V mém případě obecní soudy tento Nález Ústavního soudu ČR nerespektují už roky. Právo na ochranu 

soukromí a dobré pověsti má nejvyšší prioritu i když se jedná o věřejně známé osoby a jejichž soukromí a 

pověst je známa celé zemi z hromadných médií. Zveřejňováním známých informací, hodnotících soudů a 

faktů podložených důkazy (které si přečte zlomek  lidí ve srovnání s hromadnými médii) způsobuji 

takové „škody“, že mám přijít o veškerý majetek a skončit na ulici jako bezdomovec. Je to v principu 

stejné, jako kdyby mne žaloval vrah, že jsem zveřejnil, že je vrahem a ohrozil tak jeho soukromí a dobrou 

pověst… 
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Frekvence 1 a XTV: primitivní PR pro Agenturu MM 

 
Aktualizováno 25.6.2021: Odpověď VOP JUDr. Stanislava Křečka ze dne 22.6.2021 na můj dopisze dne 

5.5.2021 

*** 

Dne 27.5.2021 odvysílalo rádio Frekvence 1 tuto zprávu, dne 15.6.2021 odvysílalo další účelovou, jako 

první v 11:00 hod. Odvysílání té druhé mi avizoval předem Martin Majer (viz fotografie vlevo), vždy 

včas, jako neúčastník, informován o veškerém dění… 

Nebudu rozebírat tuto účelovost a matení veřejnosti. Frekvence 1 mne ani sestru nikdy nekontaktovala a 

jistě to ani neměla v úmyslu. Nedivme se.  

Ten mne ve svém pořadu na XTV nechal lhát, urážet a pomlouvat „JUDr.“ Martinem 

Michalem (tykají si), usvědčeným lhářem, podvodníkem, smilníkem a mezinárodním zločincem. Moji 

žádost o vystoupení v pořadu odmítl se slovy: „Snad později?“ 

Agentura MM se ohání bojem za spravedlnost a dodržování zákonů. Není 

protizákonné vydávat cizí fotografie za svoje a dát si na ně vlastní copyright? Dokonce na fotografie 

mrtvého fotografa, který se nemůže bránit?! Nic nového pod sluncem u této Agentury Mimo Mravů…  

Už kdysi bylo padělání dokladů – titul „JUDr.“ PČR Martinu Michalovi prokázáno, nikdo nic neřešil… 

Ze své manželky si „JUDr.“ Martin Michal udělal jen další pokus o „byznys“, opět mu to nevyšlo, jak 

jinak... Kdysi slavná a bohatá zpěvačka musela nechat zastavit svůj dům v Řitce na 10 let za finanční 

půjčku od Comerzbank… 

I VOP shledává exekuci domu za svobodu slova a pravdu v pořádku?! 

Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček mi odpověděl na můj podnět dne 14. dubna. Reagovaljsem stručně 

dne 18. dubna 2020. 

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova!  

J.Š. 19.4.2020 

IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace pokračuje 

Za svoji takřka 30 letou činnost angažovaného občana a občanského novináře, jsem se ocitl v 

insolvenci. Ačkoli média a novináři jsou o mé kauze informováni, nikdo nemá odvahu o ní psát. 

Nepopudit mocné, neztratit místo či autocenzura. Zemi opět ovládá strach, stejně jako v 50.letech i když 

má dnes skrytou formu. 

Bohužel jsem podcenil stav společnosti po svém návratu ze Švýcarska, kdy jsem věřil, i přes varovná 

slova táty z listopadu 89 „Jak to chtějí udělat, když nemají lidi?“, že je země schopná obnovy 

demokracie. Měl pravdu, nebyli a nejsou lidi. Přesto věřím, že můj web nebude umlčen a bude ještě 

dlouho skutečným, nezávislým Hlasem svobody a demokracie s informacemi, které hlavní média 

zamlčují před občanskou veřejností.   

Jako formální zákony a jejich naplnění umožnily zavraždit dr. Miladu Horákovou před 70 lety, stejně 

 tak i dnes formální naplňování zákona, bez hledání spravedlnosti a ducha zákona, může být občan 

 likvidován existenčně a profesně, což je v podstatě smrt za živa. Přitom jen plně využívám svobodu 

slova, projevu a práva veřejnosti na informace, garantované Ústavou ČR a Základní listinou práv a 
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svobod. V podsatě jsem likvidován jako novodobý třídní nepřitel, podobně jako Pavel Wonka, bývalými 

členy KSČ v roli soudců, nebo jejich pohrobky, kteří od nich jejich metody převzali.   

Můj boj je i bojem za vás a vaše práva, občané. Zůstávám věrný svým zásadám, tak jako dr. Milada 

Horáková, pro kterou hodnoty svobody a demokracie stály výše než vlastní život. 

Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaným novinářem v EU 

Je připomínání a doplňování široké veřejnosti známých, pravdivých informací o 

veřejně známých osobách zločinem, za který má být novinář zbaven svého domu, sídla dvou spolků, 

poslán na ulici a zbaven možnosti dále pracovat? Věřitelé se mohou do 15 dnů k dovolání vyjádřit a 

zdůvodnit jak jsem jim způsobil několikamilionové „škody“ pravdou.   

V rozvojových zemích a autoritářských režimech se nepohodlní novináři umlčují, posílají do vězení, nebo 

vraždí. Zbavit novináře možnosti pracovat je smrtí zaživa, pokud přežijí. Připojuji odkaz na insolvenční 

rejstřík, Dovolání a Návrh na odklad k k Nejvyššímu soudu ČR. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti 

na informace v České republice pokračuje. 

OS Beroun 5.4.2022: Žaloba IMMO-Žebrák s.r.o. na Šinágla smetena se stolu 

IMMO-Žebrák s.r.o. splatila mé „dluhy“ za svobodu slova a práva veřejnosti na 

informace o veřejných osobách soudnímu exekutoru Mgr. Janu Benešovi, aby se následně mohla 

zúčastnit dražby. Jednal jsem v dobré víře na doporučení pana Jiřího Vondráčka, který mi dražebníka 

doporučil, jako svého známého z hudební branže.  

Za “trestný čin „pomluvy" jsem zaplatil dva miliony korun… 

 
 

• celý text ze dne 01.04.2022 pod názvem Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/12266-soudni-exekutor-benes-zada-o-doplneni-meho-

podani.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• v textu ze dne 24.03.2022 pod názvem Kartágo Podkonický musí být zničeno! Na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12242-katago-podkonicky-musi-byt-zniceno.html tuto část 

textu :  

Troufla si jen Agentura MM. 

 

odkazy na texty :  
Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za svobodu 
slova 120.000,-Kč ?! 
2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla! 

 

složku/záložku pod názvem :  

Agentura MM 

 

ve složce/záložce pod názvem Mgr. Jan Beneš tyto odkazy na texty, citace textů, fotografie :  
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Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! 

Usnesení vydal dne 25.3.2022, bez oslovení a pozdravu, jako vždy. 

Pro exekutory jsou občané jen prostředek tučných výdělků, mnohdy za nic. Také jsem neplýtval slovy 

a doplnilmé podání dnešního dne. Soudy se vůbec nesnažily ověřovat pravdivost obsahu mých článků. Mé 

argumenty neuznávaly. 

Mimochodem dnes slaví „JUDr.“ Martin Michal 63. narozeniny. Přejme mu vše dobré. Jistě i díky mým 

zaplaceným statisícům za ochranu jeho „dobré pověsti“ bude i materiální obsah narozenin na patřičné 

úrovni za účasti desítek, ne-li stovek hostů, včetně „mediálních celebrit“ a sportovců. Jenom netuším, zda 

jeho syn Antonín Michal, pravomocně odsouzený za miliardové podvody na 8 let (tchán na 10 let) se 

oslav zúčastní osobně, či pogratuluje tatínkovi z vězení? Naposledy mohla veřejnost Antonína Michala 

vidět loni v létě v přímém televizním přenosu se svoji rodinou na fotbalovém utkání Sparty Praha s 

Rapidem Vídeň – nepůsobil dojem těžce nemocného člověka. Soudkyně MS Praha JUDr. Monika 

Kříkavová „soudním znalcům“ uvěřila a přerušila jeho výkon trestu. Podle soudu fotografie vpravo prý 

není přesvědčivá (argumentace soudkyně také ne - kdysi soudila pedofilního katarského prince, v ČR se 

vězení vyhnul). Informace, zda se Antonín Michal nachází ve výkonu trestu  jsou pro veřejnost i média 

tabu, na rozdíl od miliardáře Romana Janouška… 

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova! 

Veřejná dražba byla stanovena na 19.5.2020. V domě bydlím, proto by se dražba konat neměla, 

vzhledem k novým opatřením Parlamentu ČR. Detail dražby a dražební vyhláška. 

Nález Ustavního soudu ČR ze dne 13.6.2016 sp. zn. I. US 50/03, kde je jasně definováno, že z obecního 

hlediska je na místě připomenout, že Ustavní soud ve své konstantní judikatuře již mnohokrát prokázal, 

že netoleruje orgánům veřejné moci a především obecním soudům přepjatě formalistický postup řízení za 

použití v podstatě sofistikovaného odůvodňování zjevné nespravedlnosti. 

V mém případě obecní soudy tento Nález Ústavního soudu ČR nerespektují už roky. Právo na ochranu 

soukromí a dobré pověsti má nejvyšší prioritu i když se jedná o věřejně známé osoby a jejichž soukromí a 

pověst je známa celé zemi z hromadných médií. Zveřejňováním známých informací, hodnotících soudů a 

faktů podložených důkazy (které si přečte zlomek  lidí ve srovnání s hromadnými médii) způsobuji 

takové „škody“, že mám přijít o veškerý majetek a skončit na ulici jako bezdomovec. Je to v principu 

stejné, jako kdyby mne žaloval vrah, že jsem zveřejnil, že je vrahem a ohrozil tak jeho soukromí a dobrou 

pověst… 

IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace pokračuje 

Za svoji takřka 30 letou činnost angažovaného občana a občanského novináře, jsem se ocitl v 

insolvenci. Ačkoli média a novináři jsou o mé kauze informováni, nikdo nemá odvahu o ní psát. 

Nepopudit mocné, neztratit místo či autocenzura. Zemi opět ovládá strach, stejně jako v 50.letech i když 

má dnes skrytou formu. 

Bohužel jsem podcenil stav společnosti po svém návratu ze Švýcarska, kdy jsem věřil, i přes varovná 

slova táty z listopadu 89 „Jak to chtějí udělat, když nemají lidi?“, že je země schopná obnovy 

demokracie. Měl pravdu, nebyli a nejsou lidi. Přesto věřím, že můj web nebude umlčen a bude ještě 

dlouho skutečným, nezávislým Hlasem svobody a demokracie s informacemi, které hlavní média 

zamlčují před občanskou veřejností.   

Jako formální zákony a jejich naplnění umožnily zavraždit dr. Miladu Horákovou před 70 lety, stejně 

 tak i dnes formální naplňování zákona, bez hledání spravedlnosti a ducha zákona, může být občan 

 likvidován existenčně a profesně, což je v podstatě smrt za živa. Přitom jen plně využívám svobodu 

slova, projevu a práva veřejnosti na informace, garantované Ústavou ČR a Základní listinou práv a 

svobod. V podsatě jsem likvidován jako novodobý třídní nepřitel, podobně jako Pavel Wonka, bývalými 

členy KSČ v roli soudců, nebo jejich pohrobky, kteří od nich jejich metody převzali.   

Můj boj je i bojem za vás a vaše práva, občané. Zůstávám věrný svým zásadám, tak jako dr. Milada 

Horáková, pro kterou hodnoty svobody a demokracie stály výše než vlastní život. 
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Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými 

právy? 

OS Beroun, dne 9.9.2022, pokračoval druhým jednáním ve věco 

mého návrhu na zastavení soudní exekuce. Nevylučuji, že může trvat ještě roky…. Pro orientaci 

doporučuji poslech zvukového záznamu celého jednání a mé poznámky. Žalobci se nedostavili, místa 

pro veřejnost zůstala prázdná, jako vždy… 

Opět se potvrzuje, že k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky, kdy formální právo je na 

prvním místě. Má své limity, pokud chybí morálka. Tisíce zákonů ji nenahradí, naopak podporují vládu 

bezpráví a popírají zdravý rozum. 

Další jednání bylo nařízeno na 15.12.2022 od 9:30 hod. JŠ 

Troufla si jen Agentura MM. 

Nur die MM-Agentur hat sich das getraut. 

KS Praha smetl odvolání Agentury MM se stolu 

KS Praha vydal Usneseníve věci dne 31.3.2022. Hovoří za vše. 

Cituji: Žalobci nezaplatili poplatek za žaloby, nekonkrétní, neodůvodněné. Jednání žalovaného, které 

žalobci ve svém návrhu popsali, nevypovídá dostatečným způsobem o tom, že by měl v úmyslu jejich 

nároky neuspokojit. Pokud žalovaný před dražbou své nemovitosti uveřejňoval na svých webových 

stránkách své názory věci se týkající, je to jeho právo, které však nevypovídá nic o jeho úmyslech ve 

vztahu ke splnění jeho povinností vůči žalobcům. Ani jednání žalovaného v exekučním řízení soud I. 

stupně neshledal nepřiměřeně extenzivním. 

Doporučuji i bod č. 7. Dovolání žalobců Mgr. Jany Gavlasové, Bc. Petry Kubíkové, „JUDr.“ Martina 

Michalaa Heleny Vondráčkové, není přípustné. V Bohnicích by se měly reservovat lůžka pro nové 

pacienty… 

OS Beroun 5.4.2022: Žaloba IMMO-Žebrák s.r.o. na Šinágla smetena se stolu 

Žaloba se týkala dobrovolné dražby. IMMO-Žebrák s.r.o. splatila mé „dluhy“ za svobodu 

slova a práva veřejnosti na informace o veřejných osobách soudnímu exekutoru Mgr. Janu Benešovi, 

aby se následně mohla zúčastnit dražby. Jednal jsem v dobré víře na doporučení pana Jiřího Vondráčka, 

který mi dražebníka doporučil, jako svého známého z hudební branže.  

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 

 

 
Aktualizováno 2.4.2022: Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! - 24.3.2022: Odpověď 

soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Benešovi - Připadám si stále více jako český Alexej Navalnyj… V 

České republice se nachází 800.000 lidí v exekuci! Politici zemi ohrožující stav odmítají řešit. Zločinný 

systém byl vytvořen za vlády ODS. Dodnes z něho politici, jejich strany a na ně napojené struktury 

profitují, proto není politická vůle situaci řešit! 
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*** 

Aktualizováno a korigováno 23.3.2022:Omlouvám se, až nyní jsem si přečetl v klidu celé. Příkaz 

k úhradě exekuce, jsem obdržel dne 18.3.2022 do datové schránky. Do 8 dnů mohu vyjádřit 

námitku. Z 11 stránek Příkazu si postačí přečíst poslední dvě. I takovou „prací“ se dnes umí živit 

někteří  „lidé“. Dva dny po publikování tohoto článku, zareagovala Mgr. Jana Gavlasová Výzvou ke 

splnění povinností, dle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí. Bohužel lze odpovědět do DS jen za 

finanční úhradu. Vím, že Agentura MM a příznivci Heleny Vondráčkové tyto webové stránky pilně 

sledují (negativně hodnotí komentáře ke článkům takřka trvale). Tedy odpovídám: „Paní Gavlasová, 

vyzývat je Vaše právo, stejně jako mé se Vašemu nezákonnému jednání bránit. Není to Vaše první 

výzva a jistě ne ani poslední.“ 

Obávám se, že je prvním soudním exekutorem, který za stejnou, prokazatelně vyřízenou věc, požaduje 

zaplatit dvakrát. Exekuční soud OS Beroun jsem už 3x urgoval, aby absurdní situaci urychleně řešil. Ve 

věci bude rozhodovat senát OS Beroun, za předsednictví Mgr. Markéty Lanzové. 

„S ohledem na obsáhlost samotného exekučního titulu, jenž zahrnuje celkem 45 výroků, rozsah povinností 

tímto exekučním titulem uložených a množství a objem jednotlivých důkazů a internetových odkazů, jimiž 

se soud bude zabývat v rámci dokazování, je zřejmé, že uvedená věc vyžaduje náležitý prostor ke 

zpracování přípravy na ústní jednání, které bude ve věci nařízeno. S ohledem na uvedenou skutečnost tak 

nelze prozatím stanovit termín, v němž bude o návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodnuto.“ Mgr. 

Markéta Lanzová, 9.3.2022 

Opět mám exekutorem blokován soukromý účet. Už mi zase přicházejí hlášky o nezaplacení trvalých 

plateb, o blokování domácího a zahraničního důchodu nemluvě. Mohu jen doufat, že insolvenční 

správce Mgr. Petr Brož neobnoví už zrušenou insolvenci a že je jen jmenovcem toho, který nyní 

řeší vysávání zisků z Pilsen Steel Rusy? 

The bailiff Mgr. Jan Beneš has again billed me for the costs as fulfilled and paid? Another "bill" for 

freedom of speech 120.000,-Kč ?! 

Updated 24.3.2022: Reply to the bailiff Mgr. Jan Beneš- I feel more and more like a 

Czech Alexey Navalny... There are 800,000 people in foreclosure in the Czech Republic! Politicians 

refuse to address this country-threatening problem. This criminal system was created under the ODS 

government so that politicians and their parties could profit from it! 

*** 

The writ of execution, I received on 18.3.2022 in my data box. I can object within 8 days. Of the 11 pages 

of the Order, it is sufficient to read the last two. This is also the kind of "work" that some "people" can do 

for a living today. Two days after this article I recived Call to Compliance, according to final and 

enforceable decisions, from Mgr. Jana Gavlasová. Unfortunately, you can only reply to her mailbox for 

a financial fee. I know that the MM Agency and supporters of Helena Vondráčková diligently monitor 

this website (they negatively evaluate comments to articles almost constantly). Thus, I reply, "Ms. 

Gavlas, it is your right to challenge, as it is mine to defend your illegal actions. This is not your first 

challenge and certainly not your last." 

I am afraid that she is the first bailiff who is demanding to pay twice for the same, verifiably settled case. 

I have already urged the Beroun Execution Court 3 times to resolve this absurd situation urgently. The 

matter will be decided by the Beroun OS Senate, chaired by Mgr. Markéta Lanzová. 

"Taking into account the length of the enforcement order itself, which includes a total of 45 statements, 

the scope of the obligations imposed by the enforcement order and the amount and volume of individual 

evidence and internet links that the court will deal with as part of the evidence, it is obvious that the case 

requires adequate space to prepare for the oral hearing that will be ordered in the case. In view of that 

fact, it is therefore not possible to set a date for the time being by which the debtor's application for a stay 

of execution will be decided." Mgr. Markéta Lanzová, 9.3.2022 

 

ve složce/záložce pod názvem Pavel Němec tyto odkazy na texty, citace textů, fotografie :  
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Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! 

Usnesení vydal dne 25.3.2022, bez oslovení a pozdravu, jako vždy. 

Pro exekutory jsou občané jen prostředek tučných výdělků, mnohdy za nic. Také jsem neplýtval slovy 

a doplnilmé podání dnešního dne. Soudy se vůbec nesnažily ověřovat pravdivost obsahu mých článků. Mé 

argumenty neuznávaly. 

Mimochodem dnes slaví „JUDr.“ Martin Michal 63. narozeniny. Přejme mu vše dobré. Jistě i díky mým 

zaplaceným statisícům za ochranu jeho „dobré pověsti“ bude i materiální obsah narozenin na patřičné 

úrovni za účasti desítek, ne-li stovek hostů, včetně „mediálních celebrit“ a sportovců. Jenom netuším, zda 

jeho syn Antonín Michal, pravomocně odsouzený za miliardové podvody na 8 let (tchán na 10 let) se 

oslav zúčastní osobně, či pogratuluje tatínkovi z vězení? Naposledy mohla veřejnost Antonína Michala 

vidět loni v létě v přímém televizním přenosu se svoji rodinou na fotbalovém utkání Sparty Praha s 

Rapidem Vídeň – nepůsobil dojem těžce nemocného člověka. Soudkyně MS Praha JUDr. Monika 

Kříkavová „soudním znalcům“ uvěřila a přerušila jeho výkon trestu. Podle soudu fotografie vpravo prý 

není přesvědčivá (argumentace soudkyně také ne - kdysi soudila pedofilního katarského prince, v ČR se 

vězení vyhnul). Informace, zda se Antonín Michal nachází ve výkonu trestu  jsou pro veřejnost i média 

tabu, na rozdíl od miliardáře Romana Janouška… 

Troufla si jen Agentura MM. 

Nur die MM-Agentur hat sich das getraut. 

 

ve složce/záložce pod názvem Věra Jourová tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 

Nur die MM-Agentur hat sich das getraut. 

 

ve složce/záložce pod názvem ODS a exekuční zákona tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 

 

ve složce/záložce pod názvem Dominik Floder tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 
 

ve složce/záložce pod názvem JUDr. Juraj Podkonický tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 
 

ve složce/záložce pod názvem Mojmír Drabík tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 

Nur die MM-Agentur hat sich das getraut. 
 

ve složce/záložce pod názvem Zločinní exekutoři tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 
 

ve složce/záložce pod názvem Mapa exekucí tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 

 

ve složce/záložce pod názvem Zdravotně postižení tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 

 

ve složce/záložce pod názvem Vitalij Kličko tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 
 

ve složce/záložce pod názvem Kyjev tyto odkazy na texty, citace textů s odkazy:  

Troufla si jen Agentura MM. 
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• celý text ze dne 19.03.2022 pod názvem Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opět naúčtoval náklady, 

tentokrát 184.000,- Kč?! na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/12229-soudni-exekutor-mgr-

jan-benes-mi-opet-nauctoval-naklady-tentokrat-184-000-kc.html, včetně odkazů, složek/záložek a 

případných komentářů  

 

• v textu ze dne 19.02.2022 pod názvem Mafie II. Kdo vládne mocným? na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/12157-kdo-vladne-mocnym.html část textu ve znění :  

 

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi právě opět zablokoval mé bankovní konto. Naúčtoval si 193.000,-

Kč a udělil v pořadí už sedmou pokutu 100.000,-Kč. Můj dům byl vydražen. 
 

Odkaz na text :  
2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla! 
 

Ve složce/záložce pod názvem Mgr. Jan Beneš odkazy na texty, citace textů, fotografie : 

Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! 

Usnesení vydal dne 25.3.2022, bez oslovení a pozdravu, jako vždy. 

Pro exekutory jsou občané jen prostředek tučných výdělků, mnohdy za nic. Také jsem neplýtval slovy 

a doplnilmé podání dnešního dne. Soudy se vůbec nesnažily ověřovat pravdivost obsahu mých článků. Mé 

argumenty neuznávaly. 

Mimochodem dnes slaví „JUDr.“ Martin Michal 63. narozeniny. Přejme mu vše dobré. Jistě i díky mým 

zaplaceným statisícům za ochranu jeho „dobré pověsti“ bude i materiální obsah narozenin na patřičné 

úrovni za účasti desítek, ne-li stovek hostů, včetně „mediálních celebrit“ a sportovců. Jenom netuším, zda 

jeho syn Antonín Michal, pravomocně odsouzený za miliardové podvody na 8 let (tchán na 10 let) se 

oslav zúčastní osobně, či pogratuluje tatínkovi z vězení? Naposledy mohla veřejnost Antonína Michala 

vidět loni v létě v přímém televizním přenosu se svoji rodinou na fotbalovém utkání Sparty Praha s 

Rapidem Vídeň – nepůsobil dojem těžce nemocného člověka. Soudkyně MS Praha JUDr. Monika 

Kříkavová „soudním znalcům“ uvěřila a přerušila jeho výkon trestu. Podle soudu fotografie vpravo prý 

není přesvědčivá (argumentace soudkyně také ne - kdysi soudila pedofilního katarského prince, v ČR se 

vězení vyhnul). Informace, zda se Antonín Michal nachází ve výkonu trestu  jsou pro veřejnost i média 

tabu, na rozdíl od miliardáře Romana Janouška… 

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova! 

Veřejná dražba byla stanovena na 19.5.2020. V domě bydlím, proto by se dražba konat neměla, 

vzhledem k novým opatřením Parlamentu ČR. Detail dražby a dražební vyhláška. 

Nález Ustavního soudu ČR ze dne 13.6.2016 sp. zn. I. US 50/03, kde je jasně definováno, že z obecního 

hlediska je na místě připomenout, že Ustavní soud ve své konstantní judikatuře již mnohokrát prokázal, 

že netoleruje orgánům veřejné moci a především obecním soudům přepjatě formalistický postup řízení za 

použití v podstatě sofistikovaného odůvodňování zjevné nespravedlnosti. 

V mém případě obecní soudy tento Nález Ústavního soudu ČR nerespektují už roky. Právo na ochranu 

soukromí a dobré pověsti má nejvyšší prioritu i když se jedná o věřejně známé osoby a jejichž soukromí a 

pověst je známa celé zemi z hromadných médií. Zveřejňováním známých informací, hodnotících soudů a 

faktů podložených důkazy (které si přečte zlomek  lidí ve srovnání s hromadnými médii) způsobuji 

takové „škody“, že mám přijít o veškerý majetek a skončit na ulici jako bezdomovec. Je to v principu 

stejné, jako kdyby mne žaloval vrah, že jsem zveřejnil, že je vrahem a ohrozil tak jeho soukromí a dobrou 

pověst… 

IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace pokračuje 

Za svoji takřka 30 letou činnost angažovaného občana a občanského novináře, jsem se ocitl v 

insolvenci. Ačkoli média a novináři jsou o mé kauze informováni, nikdo nemá odvahu o ní psát. 

Nepopudit mocné, neztratit místo či autocenzura. Zemi opět ovládá strach, stejně jako v 50.letech i když 

má dnes skrytou formu. 

Bohužel jsem podcenil stav společnosti po svém návratu ze Švýcarska, kdy jsem věřil, i přes varovná 

slova táty z listopadu 89 „Jak to chtějí udělat, když nemají lidi?“, že je země schopná obnovy 

demokracie. Měl pravdu, nebyli a nejsou lidi. Přesto věřím, že můj web nebude umlčen a bude ještě 
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dlouho skutečným, nezávislým Hlasem svobody a demokracie s informacemi, které hlavní média 

zamlčují před občanskou veřejností.   

Jako formální zákony a jejich naplnění umožnily zavraždit dr. Miladu Horákovou před 70 lety, stejně 

 tak i dnes formální naplňování zákona, bez hledání spravedlnosti a ducha zákona, může být občan 

 likvidován existenčně a profesně, což je v podstatě smrt za živa. Přitom jen plně využívám svobodu 

slova, projevu a práva veřejnosti na informace, garantované Ústavou ČR a Základní listinou práv a 

svobod. V podsatě jsem likvidován jako novodobý třídní nepřitel, podobně jako Pavel Wonka, bývalými 

členy KSČ v roli soudců, nebo jejich pohrobky, kteří od nich jejich metody převzali.   

Můj boj je i bojem za vás a vaše práva, občané. Zůstávám věrný svým zásadám, tak jako dr. Milada 

Horáková, pro kterou hodnoty svobody a demokracie stály výše než vlastní život. 

Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými 

právy? 

OS Beroun, dne 9.9.2022, pokračoval druhým jednáním ve věco 

mého návrhu na zastavení soudní exekuce. Nevylučuji, že může trvat ještě roky…. Pro orientaci 

doporučuji poslech zvukového záznamu celého jednání a mé poznámky. Žalobci se nedostavili, místa 

pro veřejnost zůstala prázdná, jako vždy… 

Opět se potvrzuje, že k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky, kdy formální právo je na 

prvním místě. Má své limity, pokud chybí morálka. Tisíce zákonů ji nenahradí, naopak podporují vládu 

bezpráví a popírají zdravý rozum. 

Další jednání bylo nařízeno na 15.12.2022 od 9:30 hod. JŠ 

Troufla si jen Agentura MM. 

Nur die MM-Agentur hat sich das getraut. 

KS Praha smetl odvolání Agentury MM se stolu 

KS Praha vydal Usneseníve věci dne 31.3.2022. Hovoří za vše. 

Cituji: Žalobci nezaplatili poplatek za žaloby, nekonkrétní, neodůvodněné. Jednání žalovaného, které 

žalobci ve svém návrhu popsali, nevypovídá dostatečným způsobem o tom, že by měl v úmyslu jejich 

nároky neuspokojit. Pokud žalovaný před dražbou své nemovitosti uveřejňoval na svých webových 

stránkách své názory věci se týkající, je to jeho právo, které však nevypovídá nic o jeho úmyslech ve 

vztahu ke splnění jeho povinností vůči žalobcům. Ani jednání žalovaného v exekučním řízení soud I. 

stupně neshledal nepřiměřeně extenzivním. 

Doporučuji i bod č. 7. Dovolání žalobců Mgr. Jany Gavlasové, Bc. Petry Kubíkové, „JUDr.“ Martina 

Michalaa Heleny Vondráčkové, není přípustné. V Bohnicích by se měly reservovat lůžka pro nové 

pacienty… 

OS Beroun 5.4.2022: Žaloba IMMO-Žebrák s.r.o. na Šinágla smetena se stolu 

Žaloba se týkala dobrovolné dražby. IMMO-Žebrák s.r.o. splatila mé „dluhy“ za svobodu 

slova a práva veřejnosti na informace o veřejných osobách soudnímu exekutoru Mgr. Janu Benešovi, 

aby se následně mohla zúčastnit dražby. Jednal jsem v dobré víře na doporučení pana Jiřího Vondráčka, 

který mi dražebníka doporučil, jako svého známého z hudební branže.  
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Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 

 

 
Aktualizováno 2.4.2022: Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! - 24.3.2022: Odpověď 

soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Benešovi - Připadám si stále více jako český Alexej Navalnyj… V 

České republice se nachází 800.000 lidí v exekuci! Politici zemi ohrožující stav odmítají řešit. Zločinný 

systém byl vytvořen za vlády ODS. Dodnes z něho politici, jejich strany a na ně napojené struktury 

profitují, proto není politická vůle situaci řešit! 

*** 

Aktualizováno a korigováno 23.3.2022:Omlouvám se, až nyní jsem si přečetl v klidu celé. Příkaz 

k úhradě exekuce, jsem obdržel dne 18.3.2022 do datové schránky. Do 8 dnů mohu vyjádřit 

námitku. Z 11 stránek Příkazu si postačí přečíst poslední dvě. I takovou „prací“ se dnes umí živit 

někteří  „lidé“. Dva dny po publikování tohoto článku, zareagovala Mgr. Jana Gavlasová Výzvou ke 

splnění povinností, dle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí. Bohužel lze odpovědět do DS jen za 

finanční úhradu. Vím, že Agentura MM a příznivci Heleny Vondráčkové tyto webové stránky pilně 

sledují (negativně hodnotí komentáře ke článkům takřka trvale). Tedy odpovídám: „Paní Gavlasová, 

vyzývat je Vaše právo, stejně jako mé se Vašemu nezákonnému jednání bránit. Není to Vaše první 

výzva a jistě ne ani poslední.“ 

Obávám se, že je prvním soudním exekutorem, který za stejnou, prokazatelně vyřízenou věc, požaduje 

zaplatit dvakrát. Exekuční soud OS Beroun jsem už 3x urgoval, aby absurdní situaci urychleně řešil. Ve 

věci bude rozhodovat senát OS Beroun, za předsednictví Mgr. Markéty Lanzové. 

„S ohledem na obsáhlost samotného exekučního titulu, jenž zahrnuje celkem 45 výroků, rozsah povinností 

tímto exekučním titulem uložených a množství a objem jednotlivých důkazů a internetových odkazů, jimiž 

se soud bude zabývat v rámci dokazování, je zřejmé, že uvedená věc vyžaduje náležitý prostor ke 

zpracování přípravy na ústní jednání, které bude ve věci nařízeno. S ohledem na uvedenou skutečnost tak 

nelze prozatím stanovit termín, v němž bude o návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodnuto.“ Mgr. 

Markéta Lanzová, 9.3.2022 

Opět mám exekutorem blokován soukromý účet. Už mi zase přicházejí hlášky o nezaplacení trvalých 

plateb, o blokování domácího a zahraničního důchodu nemluvě. Mohu jen doufat, že insolvenční 

správce Mgr. Petr Brož neobnoví už zrušenou insolvenci a že je jen jmenovcem toho, který nyní 

řeší vysávání zisků z Pilsen Steel Rusy? 

The bailiff Mgr. Jan Beneš has again billed me for the costs as fulfilled and paid? Another "bill" for 

freedom of speech 120.000,-Kč ?! 

Updated 24.3.2022: Reply to the bailiff Mgr. Jan Beneš- I feel more and more like a 

Czech Alexey Navalny... There are 800,000 people in foreclosure in the Czech Republic! Politicians 

refuse to address this country-threatening problem. This criminal system was created under the ODS 

government so that politicians and their parties could profit from it! 

*** 

The writ of execution, I received on 18.3.2022 in my data box. I can object within 8 days. Of the 11 pages 

of the Order, it is sufficient to read the last two. This is also the kind of "work" that some "people" can do 

for a living today. Two days after this article I recived Call to Compliance, according to final and 

enforceable decisions, from Mgr. Jana Gavlasová. Unfortunately, you can only reply to her mailbox for 

a financial fee. I know that the MM Agency and supporters of Helena Vondráčková diligently monitor 

this website (they negatively evaluate comments to articles almost constantly). Thus, I reply, "Ms. 

Gavlas, it is your right to challenge, as it is mine to defend your illegal actions. This is not your first 

challenge and certainly not your last." 

I am afraid that she is the first bailiff who is demanding to pay twice for the same, verifiably settled case. 

I have already urged the Beroun Execution Court 3 times to resolve this absurd situation urgently. The 

matter will be decided by the Beroun OS Senate, chaired by Mgr. Markéta Lanzová. 
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"Taking into account the length of the enforcement order itself, which includes a total of 45 statements, 

the scope of the obligations imposed by the enforcement order and the amount and volume of individual 

evidence and internet links that the court will deal with as part of the evidence, it is obvious that the case 

requires adequate space to prepare for the oral hearing that will be ordered in the case. In view of that 

fact, it is therefore not possible to set a date for the time being by which the debtor's application for a stay 

of execution will be decided." Mgr. Markéta Lanzová, 9.3.2022 

 

Ve složce/záložce pod názvem Roman Janoušek části textů, odkazy na texty, fotografie : 

Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! 

Usnesení vydal dne 25.3.2022, bez oslovení a pozdravu, jako vždy. 

Pro exekutory jsou občané jen prostředek tučných výdělků, mnohdy za nic. Také jsem neplýtval slovy 

a doplnilmé podání dnešního dne. Soudy se vůbec nesnažily ověřovat pravdivost obsahu mých článků. Mé 

argumenty neuznávaly. 

Mimochodem dnes slaví „JUDr.“ Martin Michal 63. narozeniny. Přejme mu vše dobré. Jistě i díky mým 

zaplaceným statisícům za ochranu jeho „dobré pověsti“ bude i materiální obsah narozenin na patřičné 

úrovni za účasti desítek, ne-li stovek hostů, včetně „mediálních celebrit“ a sportovců. Jenom netuším, zda 

jeho syn Antonín Michal, pravomocně odsouzený za miliardové podvody na 8 let (tchán na 10 let) se 

oslav zúčastní osobně, či pogratuluje tatínkovi z vězení? Naposledy mohla veřejnost Antonína Michala 

vidět loni v létě v přímém televizním přenosu se svoji rodinou na fotbalovém utkání Sparty Praha s 

Rapidem Vídeň – nepůsobil dojem těžce nemocného člověka. Soudkyně MS Praha JUDr. Monika 

Kříkavová „soudním znalcům“ uvěřila a přerušila jeho výkon trestu. Podle soudu fotografie vpravo prý 

není přesvědčivá (argumentace soudkyně také ne - kdysi soudila pedofilního katarského prince, v ČR se 

vězení vyhnul). Informace, zda se Antonín Michal nachází ve výkonu trestu  jsou pro veřejnost i média 

tabu, na rozdíl od miliardáře Romana Janouška… 

OS Beroun 10.6.2022: Agentura MM v roli exekutora 

 
Aktualizováno 13.7.2022:Takhle létá Helena Vondráčková na koncerty. Ukázala záběry, jak to vypadá za 

letu v kokpitu soukromého letadla. Manžel vtipkoval, že nic neovládá (zajímavé příspěvky v diskusi. 

Budou následovat žaloby na vydavatele?) – Helena Vondráčková: fanoušci to se mnou vydrželi 

dlouho(ČD magazín pro vás 7/2022). Komu věnuje státní podnik ve svém magazínu 7 z 62 stránek, tedy 

cca 11% obsahu?! Zpěvačka tvrdí, že „už máme od pseudonovinářů pokoj“, už nedodává, že bulvár a 

ostatní média už o ní a jejím muži raději nepíší. Nechtějí se roky soudit, kdy žaloby následovaly takřka 

vždy, pokud se Agentuře MM texty nelíbily - i když se jednalo o pravdivé skutečnosti. (Ne)závislý 

rozhovor vedla obdivovatelka HV. Mimochodem AMM se snaží „vystrnadit“ oba spolky se sídlem v mém 

bývalém rodinném domku, kde jsem nyní nájemcem? Pravomocné rozsudky, omluvy a miliony žalobcům 

nestačily. Šikana pokračuje - nemocní lidé plní nenávisti, bez které zřejmě nemohou žít…  JŠ 

*** 

Soudních a exekučních spisů jsou už 4 svazky, mají tisíce stran, dál přibývají… 

Samosoudce Mgr. Markéta Lanzová projednávala můj návrh na zrušení exekuce rozumně. Všechny 

požadavky pravomocných rozsudků byly naplněny. Přesto Agentura MM používá stejný obsah, roky 

starý, na novou exekuci a navrhuje další pokutu 100.000,-Kč. Soudní exekutor, bez jakékoliv kontroly, 

přidává jen razítko a podpis. Mám tak opět zablokované soukromé bankovní konto. Požadavky omluvy 

byly splněny nad rámec požadovaného, přesto mám být trestán za stejnou věc opakovaně. 

To je „poděkování“ za úsilí, které věnuji svobodě slova a právu veřejnosti na informace o veřejných 

osobách. Mám zřejmě větší vliv na „dobrou“ pověst žalobců, než všechna ostatní média dohromady, 

hlavně bulvár, při nesrovnatelně nižší čtennosti mých článků (psaly v podstatě o tomtéž, doplňoval jsem o 

osobními zkušenosti). Kupodivu na takové likvidační částky hromadná média žalovány nejsou. 
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Za svobodu slova jsem přišel o rodný dům, zaplatil cca 2 miliony 

korun žalobcům za „nemajetkovou újmu“, dvěma operacemi srdce a státu za jeho „ochranu“ mých 

práv 8x max. pokutu 100.000,-Kč, udělenou soudním exekutorem Mgr. Jan Benešem. 

Více podrobností ve zvukovém záznamu celého jednání. Své vyjádření jsem již soudkyni zaslal, 

včetně zvukového záznamu návštěvy u soudního exekutora. Usnesení JUDr. Tomáše Štindla ze dne 

9.6.2022 stojí za přečtení - jen více takových soudců! Další jednání je nařízeno na 9.9.2022 od 9:30 hod. 

Vítejte v právním státě!!!Přeje bezcharakterním, zvláště těm, kteří mají patřičné vazby a konexe... 

 

Ve složce/záložce pod názvem Jan Šinágl odkazy na texty, citace textů, včetně fotografií a vložených 

odkazů :  

Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými 

právy? 

OS Beroun, dne 9.9.2022, pokračoval druhým jednáním ve věco 

mého návrhu na zastavení soudní exekuce. Nevylučuji, že může trvat ještě roky…. Pro orientaci 

doporučuji poslech zvukového záznamu celého jednání a mé poznámky. Žalobci se nedostavili, místa 

pro veřejnost zůstala prázdná, jako vždy… 

Opět se potvrzuje, že k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky, kdy formální právo je na 

prvním místě. Má své limity, pokud chybí morálka. Tisíce zákonů ji nenahradí, naopak podporují vládu 

bezpráví a popírají zdravý rozum. 

Další jednání bylo nařízeno na 15.12.2022 od 9:30 hod. JŠ 

Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaným novinářem v EU 

Je připomínání a doplňování široké veřejnosti známých, pravdivých informací o 

veřejně známých osobách zločinem, za který má být novinář zbaven svého domu, sídla dvou spolků, 

poslán na ulici a zbaven možnosti dále pracovat? Věřitelé se mohou do 15 dnů k dovolání vyjádřit a 

zdůvodnit jak jsem jim způsobil několikamilionové „škody“ pravdou.   

V rozvojových zemích a autoritářských režimech se nepohodlní novináři umlčují, posílají do vězení, nebo 

vraždí. Zbavit novináře možnosti pracovat je smrtí zaživa, pokud přežijí. Připojuji odkaz na insolvenční 

rejstřík, Dovolání a Návrh na odklad k k Nejvyššímu soudu ČR. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti 

na informace v České republice pokračuje. 

Nationwide radio and internet television slander me, spread lies, of course they don't give me space to 

express myself 

 
I will not discuss this purposefulness and confusion of the public for the purpose of my property and 

professional liquidation. I will just remind the person of Martin Michal, who illegally uses the legal title, 

standing in the background of everything. He has good contacts with the tabloid media, politicians and 
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the Czech judiciary, which he uses for my liquidation as property and professional. He is a convicted 

multiple liar, fraud, fornicator, international criminal and psychopath. He embezzled hundreds of millions 

of crowns, he is in execution about 20 million crowns, no one solves it. His son was involved in billions 

in tax fraud in fuel stores. He was sentenced to 8 years unconditionally (I helped the police with the 

investigation). The court did not decide at all, where did the billions go ?! He confiscated from the 

offenders only a negligible part of their property. Money has once again shown its unlimited power. 

Convicts will serve a few years, will be released prematurely for good behavior and enjoy stolen 

money… 

Soudkyně Lojkásková používá jiný metr na Babiše, jiný na Šinágla?! 

 
Bývalá aktivní členka KSČ, soudkyně senátu KS Praha JUDr. Hana Lojkásková, mně nařízenou omluvu 

OS Beroun Agentuře MM potvrdila, zatímco v kauze premiéra Babiše nikoliv. Babiš neprokázal 

pravdivost svých tvrzení a má se omluvit – Šinágl pravdivost svých tvrzení o veřejných osobách prokázal, 

musel se omluvit a zaplatit miliony z dražby svého domu soudním exekutorem. Soudkyně tak používá jiný 

metr na bývalé členy KSČ a na nečleny KSČ, které likviduje jako novodobé tzv. „třídní nepřítele“. 

Podotýkám, že jsem zveřejňoval pravdivé informace o veřejných osobách z hromadných médií, která tak 

drakonicky trestána nebyla, pokud vůbec. V mé kauze potvrdila potrestání za zveřejnění prokazatelné 

pravdy, zatímce v kauze premiéra nepožaduje postih, přestože nepředložil důkazy o svém tvrzení. 

Podivná realizace zásady: Před zákonem jsme si všichni rovni.   

Mimochodem v mé kauze jsem požádal VOP o pomoc – ODMÍTL. J.Š. 

The bailiff Mgr. Jan Beneš has again billed me for the costs as fulfilled and paid? Another "bill" for 

freedom of speech 120.000,-Kč ?! 

Updated 24.3.2022: Reply to the bailiff Mgr. Jan Beneš- I feel more and more like a 

Czech Alexey Navalny... There are 800,000 people in foreclosure in the Czech Republic! Politicians 

refuse to address this country-threatening problem. This criminal system was created under the ODS 

government so that politicians and their parties could profit from it! 

*** 

The writ of execution, I received on 18.3.2022 in my data box. I can object within 8 days. Of the 11 pages 

of the Order, it is sufficient to read the last two. This is also the kind of "work" that some "people" can do 

for a living today. Two days after this article I recived Call to Compliance, according to final and 

enforceable decisions, from Mgr. Jana Gavlasová. Unfortunately, you can only reply to her mailbox for 

a financial fee. I know that the MM Agency and supporters of Helena Vondráčková diligently monitor 

this website (they negatively evaluate comments to articles almost constantly). Thus, I reply, "Ms. 

Gavlas, it is your right to challenge, as it is mine to defend your illegal actions. This is not your first 

challenge and certainly not your last." 

I am afraid that she is the first bailiff who is demanding to pay twice for the same, verifiably settled case. 

I have already urged the Beroun Execution Court 3 times to resolve this absurd situation urgently. The 

matter will be decided by the Beroun OS Senate, chaired by Mgr. Markéta Lanzová. 

"Taking into account the length of the enforcement order itself, which includes a total of 45 statements, 

the scope of the obligations imposed by the enforcement order and the amount and volume of individual 

evidence and internet links that the court will deal with as part of the evidence, it is obvious that the case 

requires adequate space to prepare for the oral hearing that will be ordered in the case. In view of that 

fact, it is therefore not possible to set a date for the time being by which the debtor's application for a stay 

of execution will be decided." Mgr. Markéta Lanzová, 9.3.2022 

 

V záložce pod názvem Soudní exekuce odkazy na texty a citace z nich, odkazy a fotografie :  

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 
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Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými 

právy? 

OS Beroun, dne 9.9.2022, pokračoval druhým jednáním ve věco 

mého návrhu na zastavení soudní exekuce. Nevylučuji, že může trvat ještě roky…. Pro orientaci 

doporučuji poslech zvukového záznamu celého jednání a mé poznámky. Žalobci se nedostavili, místa 

pro veřejnost zůstala prázdná, jako vždy… 

Opět se potvrzuje, že k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky, kdy formální právo je na 

prvním místě. Má své limity, pokud chybí morálka. Tisíce zákonů ji nenahradí, naopak podporují vládu 

bezpráví a popírají zdravý rozum. 

Další jednání bylo nařízeno na 15.12.2022 od 9:30 hod. JŠ 

 

• v textu ze dne 31.10.2021 pod názvem Před 200 lety se narodil Karel Havlíček Borovský, považovaný za 

zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky na adrese https://www.sinagl.cz/11735-pred-200-

lety-se-narodil-karel-havlicek-borovsky-povazovany-za-zakladatele-ceske-zurnalistiky-satiry-a-literarni-

kritiky.html část textu ve znění :  

Dnešní režim se za svobodu slova a právo veřejnosti na informace ze mne snaží udělat bezdomovce. 

 
• v textu ze dne 20.10.2021 pod názvem Tomio Okamura je v exekuci. Kvůli lžím o novinářích na adrese 

https://www.sinagl.cz/11689-tomio-okamura-je-v-exekuci-kvuli-lzim-o-novinarich.html část textu ve 

znění :  

Za zveřejňováni důkazy podložené pravdy o veřejných osobách, jsem státu zaplatil 6x 100.000,-Kč a za 

pravdou způsobenou škodu žalobcům další statisíce. Svoboda slova a právo veřejnosti na informace cena 

má stále svoji cenu. K tématu mé exekuce HP nezveřejnil ani jeden článek.  

 

Ve složce/záložce s názvem Svoboda slova tyto odkazy a citace textů, včetně fotografií a vložených 

odkazů :  

 

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova! 
Veřejná dražba byla stanovena na 19.5.2020. V domě bydlím, proto by se dražba konat neměla, 
vzhledem k novým opatřením Parlamentu ČR. Detail dražby a dražební vyhláška. 
Nález Ustavního soudu ČR ze dne 13.6.2016 sp. zn. I. US 50/03, kde je jasně definováno, že z obecního hlediska je 
na místě připomenout, že Ustavní soud ve své konstantní judikatuře již mnohokrát prokázal, že netoleruje orgánům 
veřejné moci a především obecním soudům přepjatě formalistický postup řízení za použití v podstatě sofistikovaného 
odůvodňování zjevné nespravedlnosti. 
V mém případě obecní soudy tento Nález Ústavního soudu ČR nerespektují už roky. Právo na ochranu soukromí a 
dobré pověsti má nejvyšší prioritu i když se jedná o věřejně známé osoby a jejichž soukromí a pověst je známa celé 
zemi z hromadných médií. Zveřejňováním známých informací, hodnotících soudů a faktů podložených důkazy (které 
si přečte zlomek  lidí ve srovnání s hromadnými médii) způsobuji takové „škody“, že mám přijít o veškerý majetek a 

skončit na ulici jako bezdomovec. Je to v principu stejné, jako kdyby mne žaloval vrah, že jsem zveřejnil, že je 
vrahem a ohrozil tak jeho soukromí a dobrou pověst… 

Frekvence 1 a XTV: primitivní PR pro Agenturu MM 

 
Aktualizováno 25.6.2021: Odpověď VOP JUDr. Stanislava Křečka ze dne 22.6.2021 na můj dopisze dne 
5.5.2021 
*** 
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Dne 27.5.2021 odvysílalo rádio Frekvence 1 tuto zprávu, dne 15.6.2021 odvysílalo další účelovou, jako 
první v 11:00 hod. Odvysílání té druhé mi avizoval předem Martin Majer (viz fotografie vlevo), vždy 
včas, jako neúčastník, informován o veškerém dění… 
Nebudu rozebírat tuto účelovost a matení veřejnosti. Frekvence 1 mne ani sestru nikdy nekontaktovala a jistě to ani 
neměla v úmyslu. Nedivme se. Šéfredaktorem je Luboš Procházka. Má také neodejmutelný podíl na smrti 
zpěvačky Ivety Bartošové, díky bulvárním praktikám nejhrubšího zrna. Prokázalo je video na YouTube, které bylo 
odstraněno, ale je ke shlédnutí na YouTube všude, mimo ČR. Frekvenci 1 pomáhá XTV televizního radního Luboše 
Xavera Veselého  

Ten mne ve svém pořadu na XTV nechal lhát, urážet a pomlouvat „JUDr.“ Martinem Michalem (tykají 
si), usvědčeným lhářem, podvodníkem, smilníkem a mezinárodním zločincem. 

Agentura MM se ohání bojem za spravedlnost a dodržování zákonů. Není protizákonné vydávat cizí 
fotografie za svoje a dát si na ně vlastní copyright? Dokonce na fotografie mrtvého fotografa, který se nemůže 
bránit?! Nic nového pod sluncem u této Agentury Mimo Mravů…  Už kdysi bylo padělání dokladů – titul „JUDr.“ PČR 
Martinu Michalovi prokázáno, nikdo nic neřešil… 
Ze své manželky si „JUDr.“ Martin Michal udělal jen další pokus o „byznys“, opět mu to nevyšlo, jak jinak... Kdysi 
slavná a bohatá zpěvačka musela nechat zastavit svůj dům v Řitce na 10 let za finanční půjčku od Comerzbank… 

I VOP shledává exekuci domu za svobodu slova a pravdu v pořádku?! 
Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček mi odpověděl na můj podnět dne 14. dubna. Reagovaljsem stručně dne 18. 
dubna 2020. 
Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova!  

J.Š. 19.4.2020 

IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace pokračuje 
Za svoji takřka 30 letou činnost angažovaného občana a občanského novináře, jsem se ocitl v 
insolvenci. Ačkoli média a novináři jsou o mé kauze informováni, nikdo nemá odvahu o ní psát. 
Nepopudit mocné, neztratit místo či autocenzura. Zemi opět ovládá strach, stejně jako v 50.letech i 
když má dnes skrytou formu. 

Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaným novinářem v EU 
Je připomínání a doplňování široké veřejnosti známých, pravdivých informací o veřejně známých 
osobách zločinem, za který má být novinář zbaven svého domu, sídla dvou spolků, poslán na ulici a 
zbaven možnosti dále pracovat? Věřitelé se mohou do 15 dnů k dovolání vyjádřit a zdůvodnit jak jsem 
jim způsobil několikamilionové „škody“ pravdou.   
V rozvojových zemích a autoritářských režimech se nepohodlní novináři umlčují, posílají do vězení, nebo vraždí. 
Zbavit novináře možnosti pracovat je smrtí zaživa, pokud přežijí. Připojuji odkaz na insolvenční 
rejstřík, Dovolání a Návrh na odklad k k Nejvyššímu soudu ČR. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace 
v České republice pokračuje. 

OS Beroun 5.4.2022: Žaloba IMMO-Žebrák s.r.o. na Šinágla smetena se stolu 

Žaloba se týkala dobrovolné dražby. IMMO-Žebrák s.r.o. splatila mé „dluhy“ 
za svobodu slova a práva veřejnosti na informace o veřejných osobách soudnímu exekutoru Mgr. Janu Benešovi, 
aby se následně mohla zúčastnit dražby. Jednal jsem v dobré víře na doporučení pana Jiřího Vondráčka, který mi 
dražebníka doporučil, jako svého známého z hudební branže. Nyní jsou dražebník a dražitel trestně stíháni. Na 
jednání se žalobce nedostavil, ani neomluvil. Nebylo tak co řešit. Jednání bylo po necelé půlhodině skončeno. 
Poprvé za mnoho let jsme se v jedné věci s Agenturou MM shodli a zřejmě i naposled. Manželé Martin 
Michal ani Helena Vondráčková se nedostavili. Nechali se zastoupit svou právní zástupkyní Mgr. Janou 
Gavlasovou. 
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Za “trestný čin „pomluvy" jsem zaplatil dva miliony korun… 

 
 

V záložce pod názvem Soudní exekuce odkazy na texty a citace z nich, odkazy a fotografie :  

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 

Jak dlouho ještě bude trvat nezákonná soudní exekuce, v rozporu s Ústavou ČR a základními lidskými 

právy? 

OS Beroun, dne 9.9.2022, pokračoval druhým jednáním ve věco 

mého návrhu na zastavení soudní exekuce. Nevylučuji, že může trvat ještě roky…. Pro orientaci 

doporučuji poslech zvukového záznamu celého jednání a mé poznámky. Žalobci se nedostavili, místa 

pro veřejnost zůstala prázdná, jako vždy… 

Opět se potvrzuje, že k soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky, kdy formální právo je na 

prvním místě. Má své limity, pokud chybí morálka. Tisíce zákonů ji nenahradí, naopak podporují vládu 

bezpráví a popírají zdravý rozum. 

Další jednání bylo nařízeno na 15.12.2022 od 9:30 hod. JŠ 

 

• v textu ze dne 27.08.2021 pod názvem Helena Vondráčková s manželem „JUDr.“ Martinem Michalem 

apelují na GIBS, Hamáčka, Babiše a Benešovou, kvůli pomlouvání Šináglem na adrese 

https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/11496-helena-vondrackova-s-manzelem-judr-

martinem-michalem-apeluji-na-gibs-hamacka-babise-a-benesovou-kvůli-pomlouvani-sinaglem.html část 

textu ve znění :  

 

Samozřejmě mne autorka článku nekontaktovala, stejně jako F1, či Luboš Xaver Veselý, šířící lži a 

pomluvy ohledně mé osoby. Agentura MM  (AMM) na tom musí být hodně špatně, když potřebuje 

nejenom podporu spřízněného bulváru, ale i GIBSu, předsedy vlády, ministryně spravedlnosti a ministra 

vnitra. Možná by byla zajímavá i minulost Mgr. Jany Gavlasové z doby jejího působení v Karlovarském 

kraji… 

O tom spřízněná média AMM samozřejmě nepíší. Ostatní nemají zájem, resp. nechtějí riskovat mnohaleté 

soudy. I proto veškeré negativní zprávy o AMM z médií zmizely. Připomíná to totalitu a ochranu svých 

„prominentů“. Kdo si přesto troufne psát, nechť nemá žádný majetek, potom mu žaloby od AMM 

nehrozí, jejich smyslem jsou pouze peníze. 

Po tomto článku si připadám jako nepřítelem státu č. 1J Beru ho jako další ocenění mé nezávislé 

občanské a publikační činnosti a její trvající potřebnosti. 

Mimochodem v showbyznysu se staral o Helenu Vondráčkovou Roman Roun, teď pomáhá ve volební 

kampani KSČM. Soudruzi bývalí i dnešní se holt stále podporují… 

Dokáže se společnost zbavit prokazatelného podvodníka, lháře, násilníka a smilníka „JUDr.“ Martina 

Michala, který stojí v pozadí všeho, nepochybně i toho, že jeho syn Antonín Michal, pravomocně 

odsouzený za miliardové podvody na 8 let, do výkonu trestu dosud nenastoupil, ačkoliv se má těšit 

plnému zdraví.  

GIBS by se měl raději zabývat paděláním veřejné listiny „JUDr.“ Martinem Michalem, které PČR 

dokázala, ale další zákonné kroky už nepodnikla... 

Dne 16.8.2021 zahájil KÚ Beroun řízení. Dne 25.8.2021 jsem se k němu vyjádřil. Dražba mého domu 

vynesla 4.900.000,-Kč (můj „dluh“ za svobodu slova a právo veřejnosti na informace o veřejných 

osobách cca 3.000.000,-Kč) tak může být zaplacen. Zbylé 2 miliony těžko uvidím, když čekají na 

projednání další žaloby AMM na moji osobu. Ty přestanou, až nebudu vlastnit vůbec žádný majetek. 

„Dobrou pověst“ AMM mohou ohrozit jen majetní, na chudých se na ní nevydělá. Ostatně ony 2 miliony 

by nebylo ani kam poslat. Exekutor okamžitě blokuje soukromá konta… 
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Osazenstvo léčebného ústavu v Bohnicích žije v normálnějším prostředí než obyvatelstvo České 

republiky… 
 

Odkazy na texty :  
IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace pokračuje 
České gestapo - Mobiliární exekuce EU-PZ 27.11.2018 
Česká republika 2021: Můj dům vydražen za 4.900.000,-Kč – za svobodu slova! 
Otřesná výpověď Mgr. Miroslava Stiebala o jeho bývalém obchodním partnerovi ve firmě Air Central „JUDr.“ Martinu 
Michalovi… 
Antonín Michal, syn „JUDr.“ Martina Michala (nevlastní syn zpěvačky H. Vondráčkové), odsouzen na 8 let za 
miliardové podvody, navštívil s rodinou fotbalové utkání Sparty Praha …?! 

 

Komentáře ve znění :  

#3 Jan Šinagl 2021-08-30 16:37 

Jsem podezírán z hospodářské kriminality. PČR Beroun mne zve - po 18 měsících - na pokračování ve 

výslechu obviněného... 

 

sinagl.cz/.../... 

-15#2 Jan Šinagl 2021-08-30 11:01 

"O Vondráčkové víme, že je mocnější než čas, tak je jasné, že v roce 2108 bude stále koncertovat" 

 

idnes.cz/.../... 

 

P.S. 

Pan Kotleta může očekávat žalobu, pokud AMM bude pokračovat v dosavadním žalobním trendu a 

tempu. Osud HV připomíná osud Ivety Bartošové, která byla také plně ovládaná manželem Rychtářem, 

který ji skutečně "zrychtoval" až skončila sebevraždou pod vlakem. Soud Rychtáře osvobodil, ačkoliv 

důkazní situace nemohla být přesvědčivější k jeho odsouzení. Není divu, soudila soudkyně OS Praha-

východ JUDr. Dana Haňková v osvědčené dvojici se SZ JUDr. Martinem Suskou. Stejně tato dvojice 

zlikvidovala tátu dvou dětí ing. Petra Vlčka, jak si můžete na tomto webu přečíst. "Losovačky" fungují 

spolehlivě i u českých soudů... 

 

Složky/záložky pod názvem :  

Helena Vondráčková 

Agentura MM 

Mgr. Jana Gavlasová 

Antonín Michal 

Svoboda slova 

Šinágl Jan 

 

• celý text ze dne 27.06.2021 pod názvem 2012:Nechte psát Šinágl – 2021: Umlčte Šinágla na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/11300-2012-nechte-psat-sinagla-2021-umlcte-sinagla.html, 

včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 29.04.2021 pod názvem Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaný 

novinář v EU! na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11111-je-poctivy-zurnalismus-

smrtelny-zlocin-jsem-nejvice-trestany-novinar-v-eu.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných 

komentářů 

 

• v textu ze dne 19.04.2021 – České gestapo – mobiliární exekuce EU-PZ 27.11.2018 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11084-ceske-gestapo-mobiliarni-exekuce-eu-pz-27-11-

2018.html část textu ve znění :  

Státu tak bylo ještě zaplaceno za to, že nezabránil porušování základních lidských práv, nehájil svobodu 

tisku a upřednostňoval ochranu známého soukromí veřejně známých osob. Pouze jsem šířil široké 

veřejnosti veřejně známé informace, doplněné o pravdu. Svoboda slova má v ČR stále svoji vysokou cenu 

– a bude mít, protože Sněmovna právě schválila novelu exekučního zákona, který zůstává nadále 

bezzubý. Páchání těchto zvěrstvech a svinstvech na občanech i mladistvých nadále umožňuje, pokud to 

Senát nenapraví? 
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Můj dům je sídlem dvou spolků, je tedy ohrožena i jejich existence. Nevím o nikom, kdo by za svobodu 

slova v České republice platil takovou cenu. Vnímám to jako ocenění mé práce a její potřebnosti. Kde 

nejsou nezávislá média a soudy, můžeme na svobodu a demokracii zapomenout. 

Má aktuální situace: KS Praha schválil loni moji insolvenci, nyní ji zrušil a nařídil dražbu domu. 

Připravuji dovolání k Nejvyššímu soudu. Nemá odkladný účinek. Exekutor by měl vyčkat jeho 

rozhodnutí, aby nevznikaly případné další škody. Pro mne je podstatné, že mohu nadále naplno pracovat 

v naději, že nebudu umlčen v boji za svobodu slova a mé srdce po přechozeném infarktu a dvou operacích 

srdce, bude stále spolehlivě bít a umožní mi nadále „být a bít“:-) 

Právě jsem obdržel dražební vyhlášku: Dražba domu bude zahájena dne 9.6.2021 v 10,00 hod. Této 

nemravné dražby se může zúčastnit jen neinformovaný člověk, darebák či zločinec. Využiji všechny 

možnosti informovat odpovědné osoby a instituce země s žádostí o urychlené konání. 

 

Odkazy na texty :  

Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaný novinář v EU! 

Czech Gestapo - Mobility Execution EU-Registration number 27.11.2018  
Agentura MM nepolevuje, aneb další předvolání Jana Šinágla 

 

Komentář ve znění :  

#2 Jan Šinagl 2021-04-25 13:12 

Když jsem v červnu zastupoval Jana Šinágla u přestupkové komise v Hořovicích, kde se zpovídal z 

údajného nactiutrhání, jehož se měl dopustit na zpěvačce Heleně Vondráčkové, jednoznačně jsem 

zpěvaččinu soukromou žalobu označil za drzost: ten, kdo po celou normalisaci na ÚV KSČ leštil kliky, 

nemá teď právo domáhat se ochrany cti, protože o tu se sám svým jednáním připravil. 

paragraphos.pecina.cz/.../... 

 

složky/záložky pod názvem :  

Helena Vondráčková 

Agentura MM 

Mgr. Jana Gavlasová 

Mgr. Jan Beneš 

 

Ve složce/záložce pod názvem Exekuce tyto odkazy na texty, citace textů, fotografie :  

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova! 

Veřejná dražba byla stanovena na 19.5.2020. V domě bydlím, proto by se dražba konat neměla, 

vzhledem k novým opatřením Parlamentu ČR. Detail dražby a dražební vyhláška. 

Nález Ustavního soudu ČR ze dne 13.6.2016 sp. zn. I. US 50/03, kde je jasně definováno, že z obecního 

hlediska je na místě připomenout, že Ustavní soud ve své konstantní judikatuře již mnohokrát prokázal, 

že netoleruje orgánům veřejné moci a především obecním soudům přepjatě formalistický postup řízení za 

použití v podstatě sofistikovaného odůvodňování zjevné nespravedlnosti. 

V mém případě obecní soudy tento Nález Ústavního soudu ČR nerespektují už roky. Právo na ochranu 

soukromí a dobré pověsti má nejvyšší prioritu i když se jedná o věřejně známé osoby a jejichž soukromí a 

pověst je známa celé zemi z hromadných médií. Zveřejňováním známých informací, hodnotících soudů a 

faktů podložených důkazy (které si přečte zlomek  lidí ve srovnání s hromadnými médii) způsobuji 

takové „škody“, že mám přijít o veškerý majetek a skončit na ulici jako bezdomovec. Je to v principu 

stejné, jako kdyby mne žaloval vrah, že jsem zveřejnil, že je vrahem a ohrozil tak jeho soukromí a dobrou 

pověst… 

I VOP shledává exekuci domu za svobodu slova a pravdu v pořádku?! 

Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček mi odpověděl na můj podnět dne 14. dubna. Reagovaljsem stručně 

dne 18. dubna 2020. 

Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a svobodu slova!  

J.Š. 19.4.2020 
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Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaným novinářem v EU 

Je připomínání a doplňování široké veřejnosti známých, pravdivých informací o 

veřejně známých osobách zločinem, za který má být novinář zbaven svého domu, sídla dvou spolků, 

poslán na ulici a zbaven možnosti dále pracovat? Věřitelé se mohou do 15 dnů k dovolání vyjádřit a 

zdůvodnit jak jsem jim způsobil několikamilionové „škody“ pravdou.   

V rozvojových zemích a autoritářských režimech se nepohodlní novináři umlčují, posílají do vězení, nebo 

vraždí. Zbavit novináře možnosti pracovat je smrtí zaživa, pokud přežijí. Připojuji odkaz na insolvenční 

rejstřík, Dovolání a Návrh na odklad k k Nejvyššímu soudu ČR. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti 

na informace v České republice pokračuje. 

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi opětovně vyúčtoval náklady za splněné a zaplacené? Další „účet“ za 

svobodu slova 120.000,-Kč ?! 

 

 
Aktualizováno 2.4.2022: Exekutor Beneš žádá o doplnění mého podání ?! - 24.3.2022: Odpověď 

soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Benešovi - Připadám si stále více jako český Alexej Navalnyj…  

*** 

Aktualizováno a korigováno 23.3.2022:Omlouvám se, až nyní jsem si přečetl v klidu celé. Příkaz 

k úhradě exekuce, jsem obdržel dne 18.3.2022 do datové schránky. Do 8 dnů mohu vyjádřit 

námitku. Z 11 stránek Příkazu si postačí přečíst poslední dvě. I takovou „prací“ se dnes umí živit 

někteří  „lidé“. Dva dny po publikování tohoto článku, zareagovala Mgr. Jana Gavlasová Výzvou ke 

splnění povinností, dle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí. Bohužel lze odpovědět do DS jen za 

finanční úhradu. Vím, že Agentura MM a příznivci Heleny Vondráčkové tyto webové stránky pilně 

sledují (negativně hodnotí komentáře ke článkům takřka trvale). Tedy odpovídám: „Paní Gavlasová, 

vyzývat je Vaše právo, stejně jako mé se Vašemu nezákonnému jednání bránit. Není to Vaše první 

výzva a jistě ne ani poslední.“ 

Obávám se, že je prvním soudním exekutorem, který za stejnou, prokazatelně vyřízenou věc, požaduje 

zaplatit dvakrát. Exekuční soud OS Beroun jsem už 3x urgoval, aby absurdní situaci urychleně řešil. Ve 

věci bude rozhodovat senát OS Beroun, za předsednictví Mgr. Markéty Lanzové. 

„S ohledem na obsáhlost samotného exekučního titulu, jenž zahrnuje celkem 45 výroků, rozsah povinností 

tímto exekučním titulem uložených a množství a objem jednotlivých důkazů a internetových odkazů, jimiž 

se soud bude zabývat v rámci dokazování, je zřejmé, že uvedená věc vyžaduje náležitý prostor ke 

zpracování přípravy na ústní jednání, které bude ve věci nařízeno. S ohledem na uvedenou skutečnost tak 

nelze prozatím stanovit termín, v němž bude o návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodnuto.“ Mgr. 

Markéta Lanzová, 9.3.2022 

Opět mám exekutorem blokován soukromý účet. Už mi zase přicházejí hlášky o nezaplacení trvalých 

plateb, o blokování domácího a zahraničního důchodu nemluvě. Mohu jen doufat, že insolvenční 

správce Mgr. Petr Brož neobnoví už zrušenou insolvenci a že je jen jmenovcem toho, který nyní 

řeší vysávání zisků z Pilsen Steel Rusy? 

 

Ve složce/záložce pod názvem Insolvence tyto odkazy na texty, citace textů, fotografie :  

Agentura MM nepolevuje, aneb další předvolání Jana Šinágla 

IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti na informace pokračuje 

Za svoji takřka 30 letou činnost angažovaného občana a občanského novináře, jsem se ocitl v 

insolvenci. Ačkoli média a novináři jsou o mé kauze informováni, nikdo nemá odvahu o ní psát. 

Nepopudit mocné, neztratit místo či autocenzura. Zemi opět ovládá strach, stejně jako v 50.letech i když 

má dnes skrytou formu. 

Bohužel jsem podcenil stav společnosti po svém návratu ze Švýcarska, kdy jsem věřil, i přes varovná 

slova táty z listopadu 89 „Jak to chtějí udělat, když nemají lidi?“, že je země schopná obnovy 

demokracie. Měl pravdu, nebyli a nejsou lidi. Přesto věřím, že můj web nebude umlčen a bude ještě 
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dlouho skutečným, nezávislým Hlasem svobody a demokracie s informacemi, které hlavní média 

zamlčují před občanskou veřejností.   

Jako formální zákony a jejich naplnění umožnily zavraždit dr. Miladu Horákovou před 70 lety, stejně 

 tak i dnes formální naplňování zákona, bez hledání spravedlnosti a ducha zákona, může být občan 

 likvidován existenčně a profesně, což je v podstatě smrt za živa. Přitom jen plně využívám svobodu 

slova, projevu a práva veřejnosti na informace, garantované Ústavou ČR a Základní listinou práv a 

svobod. V podsatě jsem likvidován jako novodobý třídní nepřitel, podobně jako Pavel Wonka, bývalými 

členy KSČ v roli soudců, nebo jejich pohrobky, kteří od nich jejich metody převzali.   

Můj boj je i bojem za vás a vaše práva, občané. Zůstávám věrný svým zásadám, tak jako dr. Milada 

Horáková, pro kterou hodnoty svobody a demokracie stály výše než vlastní život. 

Je poctivá novinařina smrtelný zločin? Jsem nejvíce trestaným novinářem v EU 

Je připomínání a doplňování široké veřejnosti známých, pravdivých informací o 

veřejně známých osobách zločinem, za který má být novinář zbaven svého domu, sídla dvou spolků, 

poslán na ulici a zbaven možnosti dále pracovat? Věřitelé se mohou do 15 dnů k dovolání vyjádřit a 

zdůvodnit jak jsem jim způsobil několikamilionové „škody“ pravdou.   

V rozvojových zemích a autoritářských režimech se nepohodlní novináři umlčují, posílají do vězení, nebo 

vraždí. Zbavit novináře možnosti pracovat je smrtí zaživa, pokud přežijí. Připojuji odkaz na insolvenční 

rejstřík, Dovolání a Návrh na odklad k k Nejvyššímu soudu ČR. Boj za svobodu slova a práva veřejnosti 

na informace v České republice pokračuje. 

Proč je Jan Šinágl v insolvenci 

Mnozí z vás, zejména ti, kteří používají součást mého systému Právnických výpočtů DIR, si povšimli, že 

počátkem července bylo zahájeno insolvenční řízení týkající se mediálně známého politického aktivisty a 

antikomunisty Jana Šinágla. Za jakých okolností se tak stalo, skládá poměrně spletitý, typicky 

postkomunistický příběh, rozhodně nikoli prostý zajímavosti, který bych si dovolil vám na tomto místě 

odvyprávět. 

 

• celý text ze dne 06.10.2020 pod názvem Díl druhý: „JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo 

těžce nemocný člověk? na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10431-dil-druhy-judr-

martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, včetně odkazů, složek/záložek a 

případných komentářů 

 

• celý text ze dne 07.09.2020 pod názvem Proč je Jan Šinágl v insolvenci na adrese  

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10319-proc-je-jan-sinagl-v-insolvenci.html, včetně odkazů, 

složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 17.07.2020 pod názvem Česká justice mne trestá více než belgické úřady společnost 

Google na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10177-ceska-justice-mne-tresta-vice-nez-

belgicke-urady-spolecnost-google.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 04.07.2020 pod názvem IV. dražba mého domu zrušena. Boj za svobodu slova a práva 

veřejnosti na informace pokračuje na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10131-iv-

drazba-meho-domu-zrusena-boj-za-svobodu-slova-a-prava-verejnosti-na-informace-pokracuje.html, 

včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 20.06.2020 pod názvem OS Beroun 17.06.2020 : Další žaloba JUDr. M.Michala, H. 

Vondráčkové a Mgr. J. Gavlasové – už „jen“ na 300.000,-Kč… na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/10088-os-beroun-17-6-2020-dalsi-zaloba-judr-m-michala-h-vondrackove-a-mgr-j-

gavlasove-uz-jen-na-300-000-kc.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 19.04.2020 pod názvem I VOP shledává exekuci domu za svobodu slova a pravdu v 

pořádku?! na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/9888-i-vop-shledava-exekuci-domu-za-

svobodu-slova-a-pravdu-v-poradku.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů  

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11111-je-poctivy-zurnalismus-smrtelny-zlocin-jsem-nejvice-trestany-novinar-v-eu.html
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty_2021/Q2/Sinagl_Jan_obcansky_novinar.jpg
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=A8F60DCA545B6092E05333F21FACFC57
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=A8F60DCA545B6092E05333F21FACFC57
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty_2021/Q2/Dovolani_KS-P_27.4.2021.pdf
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty_2021/Q2/Navrh_odklad_NS_27.4.2021.pdf
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10319-proc-je-jan-sinagl-v-insolvenci.html
https://www.pravnicke-vypocty.com/dir/
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=A8F60DCA545B6092E05333F21FACFC57
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10431-dil-druhy-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10431-dil-druhy-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10319-proc-je-jan-sinagl-v-insolvenci.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10177-ceska-justice-mne-tresta-vice-nez-belgicke-urady-spolecnost-google.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10177-ceska-justice-mne-tresta-vice-nez-belgicke-urady-spolecnost-google.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10131-iv-drazba-meho-domu-zrusena-boj-za-svobodu-slova-a-prava-verejnosti-na-informace-pokracuje.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10131-iv-drazba-meho-domu-zrusena-boj-za-svobodu-slova-a-prava-verejnosti-na-informace-pokracuje.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10088-os-beroun-17-6-2020-dalsi-zaloba-judr-m-michala-h-vondrackove-a-mgr-j-gavlasove-uz-jen-na-300-000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10088-os-beroun-17-6-2020-dalsi-zaloba-judr-m-michala-h-vondrackove-a-mgr-j-gavlasove-uz-jen-na-300-000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10088-os-beroun-17-6-2020-dalsi-zaloba-judr-m-michala-h-vondrackove-a-mgr-j-gavlasove-uz-jen-na-300-000-kc.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/9888-i-vop-shledava-exekuci-domu-za-svobodu-slova-a-pravdu-v-poradku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/9888-i-vop-shledava-exekuci-domu-za-svobodu-slova-a-pravdu-v-poradku.html


 

• celý text ze dne 13.04.2020 pod názvem Exekutor se pokusí podruhé vydražit můj dům - za pravdu a 

svobodu slova! na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9876-exekutor-se-pokusi-podruhe-

vydrazit-muj-dum-za-pravdu-a-svobodu-slova.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných 

komentářů 

 

• celý text ze dne 21.12.2019 pod názvem TV Prima milion za svobodu slova platit nemusí, Šinágl musí… 

na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9542-tv-prima-milion-za-svobodu-slova-platit-

nemusi-sinagl-musi.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 01.12.2019 pod názvem 9. výročí založení Sodales Solonis z.s. a 1. výročí exekuce za 

svobodu slova na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9486-9-vyroci-zalozeni-sodales-

solonis-z-s-a-1-vyroci-exekuce-za-svobodu-slova.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných 

komentářů 

 

• celý text ze dne 24.11.2019 pod názvem Před 8 lety byla na mne podána žaloba na 3.650.000,-Kč. 

Žalobci mají uhradit právní náklady na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/9468-pred-8-lety-

byla-na-mne-podana-zaloba-na-3-650-000-kc-zalobci-maji-uhradit-pravni-naklady.html, včetně odkazů, 

složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 05.05.2019 pod názvem Stav mého exekučního řízení, aneb o neodpovědnosti 

odpovědných a neschopnosti konat na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8932-stav-

meho-exekucniho-rizeni-aneb-o-neodpovednosti-odpovednych-a-neschopnosti-konat.html, včetně 

odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text 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, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů  

 

• celý text ze dne 19.12.2018 pod názvem „Cena svobody slova se už blíží k jednomu milionu korun – 

zastavíme společně tuto „šílenost šílenců“, stále více ohrožující celou zemi?!“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8614-cena-svobody-slova-se-uz-blizi-k-jednomu-milionu-

korun-zastavime-spolecne-tuto-silenost-silencu-stale-vice-ohrozujici-celou-zemi.html, včetně odkazů, 

složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 18.12.2018 pod názvem „Podpořme Hlas svobody a demokracie, ve vlastním zájmu – 

probíhá boj o svobodu slova jako za totality!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8613-podporme-hlas-svobody-a-demokracie-ve-vlastnim-zajmu.html, včetně odkazů, 

složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 12.12.2018 pod názvem „Díky tomuto soudu mně byly zabaveny počítače“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8601-diky-tomuto-soudu-mne-byly-zabaveny-pracovni-

pocitace.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 09.12.2018 pod názvem „Šinágl“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/8596-sinagl.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 07.12.2018 pod názvem „Brutální útok na svobodu slova, který si nedovolili ani 

komunisté““ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8592-brutalni-utok-na-svobodu-

slova-ktery-si-nedovolili-ani-komuniste.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 29.11.2018 pod názvem „Jan Šinágl přišel o počítač“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/8588-jan-sinagl-prisel-o-pocitac.html, včetně odkazů, složek/záložek 

a případných komentářů 
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• celý text 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, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 13.11.2018 pod názvem „XTV.CZ 13.11.2018: Martin Michal veřejně usvědčuje sám 

sebe ze lží, podvodů a pomluv. Z Šinágla dělá to, čím je on sám!“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8556-xtv-cz-13-11-2018-martin-michal-verejne-usvedcuje-

sam-sebe-ze-lzi-podvodu-a-pomluv-z-sinagla-dela-to-cim-je-on-sam.html, včetně odkazů, složek/záložek 

a případných komentářů 

 

• celý text 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, včetně odkazů, složek/záložek a 

případných komentářů  

 

• 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 textu ve znění :  

Dne 1.11.2018 jsem obdržel další pokutu, v pořadí už pátou, opět 100.000,-Kč, i s upozorněním pana 

Martina Majera (přítel pana MM jak mi dnes telefonicky sdělil) ze dne 2.11.2018, že ji mám v poště, 

celkem s devíti i primitivními SMS (dámy nechť prominou). 

Tuto tiskovou zprávu rozeslala Agentura MM (AMM) médiím dne 5.11.2018. Je to, pokud je mi známo, 

poprvé, kdy AMM rozesílá podobný typ „informace“. Charakter je daný. V plné nahotě se sám odhalí 

pouze anonymně. 

Pokutu jsem si „vysloužil“ zřejmě tímto článkem ze dne 12.10.2018. Neporušuji předběžné opatření (PO), 

přesto jsem pokutován už popáté 100.000,-Kč za tento článek (jiný jsem v poslední době k tématu 

nezveřejnil). Proč exekutor nespecifikuje konkrétně kde a čím jsem měl PO konkrétně porušit? 

Zveřejněním dokumentů PČR a odkazy na bulvární časopisy? Není exekutor schopen rozlišit tvrzení od 

hodnotících soudů, kde jsou umístěny a kdo je autorem? Jsem pokutován za zveřejnění toho co napsali 

jiní? Mám nést za ně odpovědnost, být za ně trestán a pokutován? Je mi zakázáno psát a publikovat pod 

trestem o tom, co smí beztrestně psát roky pouze bulvár pro miliony čtenářů? Pan MM si našel viditelně 

exekutora odpovídajícího jeho povaze a cílům. Slušný exekutor by tuto „zakázku“ nepřijal. 

Připomínám, že paní Martu Kubišovou ve věci žaloby Heleny Vondráčkové, resp. AMM, musel 

„osvobodit“ až Ústavní soud ČR. Věřím, že v mém případě tak daleko dojít nebude zapotřebí. Její soudy 

jsem navštěvoval a tím vše začalo. Hlásili se mi další lidé, např. pan Trpák. Tyto soudy jsem monitoroval 

v rámci své činnosti jako angažovaný občan a nezávislý publicista. Jinak mne nějaký pan MM a jeho 

soukromý život nezajímal a nezajímá, stejně jako tato dvojice už dnes prakticky nikoho nezajímá a kdy na 

ni má většina normální veřejnosti poměrně jasný, vyhraněný názor. Pouze se v rámci mé činnosti 

přirozeně nabalovaly další, vedlejší informace, dokreslující pozadí soudních sporů. 

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. Paní Helena Vondráčková měla zase 

tvrdit, že žádné problémy nemají a že se jim už všichni omluvili… Potom je na místě otázka, kdo komu 

ohrožuje dobrou pověst a může-li ji někdo při informacích zveřejňovaných bulvárními médií roky, jejich 

opakováním a připomínáním ohrozit, resp. ještě vůbec zhoršit?    

Mám už 18 měsíců zastaven dům, pozemek a bankovní konta. Taková je cena za svobodu slova, 

vystavená demokratickou zemí členské země EU. Pavel Wonka a Ján Kuciak za ni zaplatili cenu nejvyšší. 

Pro mne je ctí a závazkem v tomto boji pokračovat - i ve jménu a odkazu mnoha tisíců dalších, kteří za ni 

položili své životy! 

Dobrý den pane Šinágle, 



Moc si Vás vážím za podporu M. Kubišové. Je naprosto hanebné co provádí H.Vondráčková a spol.... 

Chci Vás informovat, že lístky na koncert HV v Rokycanech 18.5., dle informací na internetu, jsou téměř 

neprodejné. Kapacita sálu je kol. 450 míst z toho je neprodáno asi 360 lístků. Dokonce na fanouškovském 

facebooku HV je akce koupíš dva lístky a dostaneš dva zdarma... Všechny tyto informace lze dohledat na 

internetu. Vše se HV vrací za její bezpáteřní chování. Byl jsem fanouškem HV, ovšem jen do doby, než 

nestoudně napadla Martu Kubišovou. 

S pozdravem Petr 

 

Odkazy na texty :  

Jasné vítězství Ing. Jiřího Fialy proti Agentuře MM, resp. Martinu Michalovi! 

Boj o „veřejný zájem“ Šinágla finančně ničí. Má zaplatit dalších sto tisíc za pomluvy o Vondráčkové 

XTV.CZ 13.11.2018: Martin Michal veřejně usvědčuje sám sebe ze lží, podvodů a pomluv. Z Šinágla 

dělá to, čím je on sám! 

 

• celý text ze dne 08.10.2018 pod názvem „Má ochrana soukromí veřejných osob chovajících se nemravně 

právo likvidovat publicistu pracovně i existenčně?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8471-ma-ochrana-soukromi-verejnych-osob-chovajicich-se-nemravne-pravo-likvidovat-

publicistu-pracovne-i-existencne.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text 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, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text 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, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů  

 

• celý text 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, včetně odkazů, 

složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 17.06.2018 pod názvem „Žaloba AMM na JŠ II. kolo…“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8218-zaloba-amm-na-j-s-ii-kolo.html, včetně odkazů, 

složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text 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, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text 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, včetně odkazů, složek/záložek a případných 

komentářů 

 

• celý text ze dne 04.12.2017 pod názvem „Už 4 ½ roku jasný rozsudek KS Praha „řeší“ česká justice?! 

Snad se konce dožiji…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7811-uz-4-roku-jasny-

rozsudek-ks-praha-resi-ceska-justice-snad-se-konce-doziji.html, včetně odkazů, složek/záložek a 

případných komentářů 
 

• celý text ze dne 30.10.2017 pod názvem „Trestní oznámení pro pomluvu na Martina Michala, manžela 

zpěvačky Heleny Vondráčkové“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7714-trestni-

oznameni-pro-pomluvu-na-martina-michala-manzela-zpevacky-heleny-vondrackove.html, včetně odkazů, 

složek/záložek a případných komentářů 



 

• celý text ze dne 28.10.2017 pod názvem „Podpořte Jana Šinágla a tyto webové stránky – jsou cíleně a 

stále více umlčovány a zcela ignorovány médii!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7710-podporte-jana-sinagla-a-tyto-webove-stranky-jsou-cilene-stale-vice-umlcovany-a-

zcela-ignorovany-medii.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 17.10.2017 pod názvem „Termíny soudů a snah o umlčení Voice of Freedom“ na adrese 

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

freedom.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 21.07.2017 pod názvem „Vondráčková s manželem MM, rovněž VIP klienti Komerční 

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

manzelem-mm-rovnez-vip-klienti-komercni-banky-nepodvedeni.html, včetně odkazů, složek/záložek a 

případných komentářů 

 

• celý text ze dne 26.06.2017 pod názvem „Exekuce č. 4 – částka už dosáhla 489.312,50 Kč…“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7414-exekuce-c-4-castka-uz-dosahla-489-312-50-kc.html, včetně 

odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 27.05.2017 pod názvem „Agentura MM se už 9 let soudí s Jiřím Lokšanem. Druhá 

pořádková pokuta 100.000,- Kč Janu Šináglovi…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7343-agentura-mm-se-uz-9-let-soudi-s-jirim-loksanem-druha-poradkova-pokuta-100-000-

kc-janu-sinaglovi.html, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text 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, včetně odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 

• celý text ze dne 05.05.2017 pod názvem „Po Babišovi začíná hon na Šinágla“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7284-po-babisovi-zacina-hon-i-na-sinagla.html, včetně 

odkazů, složek/záložek a případných komentářů 

 
Současně Vám sděluji, že stejný postoj bude zaujat i stran každého dalšího lživého a nactiutrhačného 

textu, v němž budete dehonestovat mé klienty, potažmo mou osobu a v souvislosti s tím budete zveřejňovat 

Vámi úmyslně vylhaná tvrzení o tom, že  

- jste nejpostihovanějším novinářem v EU 

- jste trestán za svobodu slova 

- jste o mých klientech a mé osobě vždy zveřejňoval pravdu 

- jste pouze napsal, co již uveřejnila jiná média a co je obecně známo, potažmo je to známo statisícům 

čtenářů 

- exekuce, která je vůči Vám vedena, je nezákonná 

 

 

Dne 12.09.2022 

 

 

Mgr. Jana Gavlasová                                                                                          Helena Vondráčková 

                                                                                                                            Martin Michal 

                                                                                                                            Bc. Petra Kubíková 

                                                                                                                            i.s. Mgr. Jana Gavlasová  
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