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

následků 

 

 

Obracím se na Vás v právním zastoupení svého klienta – pana Martina Michala, kopie plné moci je 

přílohou tohoto podání.  

 

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

o mém klientovi, kdy opakované výzvy ignorujete, ba právě naopak, na jejich základě zveřejňujete další 

lživá tvrzení.  

 

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

jste svým jednáním způsobil – mimo jiné ignorujete pravomocná a vykonatelná rozhodnutí soudů, 

neplníte povinnosti a současně úmyslně porušujete povinnosti, které vám byly uloženy, předkládáte 

nejen soudům lživá tvrzení, úmyslně lživě referujete o probíhajících sporech a mnoho dalšího  – 

z důvodu nejvyšší právní jistoty v právním zastoupení svého klienta činím tuto výzvu v souladu s ust. § 

142a odst. 1 o.s.ř.    

 

Jmenovitě se tato výzva týká Vašich úmyslně lživých a dehonestačních tvrzení o minulosti mého klienta, 

kdy jej křivě obviňujete, že páchal trestnou činnost, ačkoli je Vám prokazatelně znám obsah 

zprošťujícího rozhodnutí. Tedy úmyslně hrubě porušujete presumpci neviny a současně úmyslně užíváte 

nepřípustné výtky trestního stíhání. Současně úmyslně lživě interpretujete rozhodnutí soudů v trestním 

řízení, které se týkalo mého klienta, tato rozporujete ba přímo popíráte, ačkoli jste měl a máte k dispozici 

zprošťující rozsudek, který jste opakovaně zveřejnil, zveřejňujete listiny z trestního řízení, které jsou 

neveřejné a které jste nemohl získat legální cestou, zejména pak tzv. znalecký posudek Jiřího Křišťana, 

který byl soudem odmítnut, neboť byl vypracován osobou, která nebyla znalcem a navíc byl zcela 

chybný, což je Vám velmi dobře známo. Přesto z této listiny vycházíte, a to zcela úmyslně, a stavíte na 

tom svá křivá obvinění mého klienta. S tím souvisí křivá obvinění mého klienta z úplatkářství ve vztahu 

k jeho trestnímu řízení, dále křivá obvinění mého klienta z páchání trestné činnosti v současné době. 

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

trestnou činnost kryjí vlivné osoby.  

 

Úmyslně lživá tvrzení o trestné činnosti mého klienta jsou obsahem následujících aktuálních textů : 

 

• v textu ze dne 20.05.2022 pod názvem „18.5.2022:Druhé vystoupení Jana Šinágla na Radě ČT“ 

(text je přístupný na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12406-18-5-2022-druhe-

vystoupeni-jana-sinagla-na-rade-ct.html), jste - mimo jiné – uveřejnil přílohu pod odkazem ZDE  
v části textu ve znění „ZDE je aktualizovaný seznam selhávání veřejnoprávní ČT…“. Tuto listinu 

jste rozdával přímo na zasedání Rady ČT přítomným osobám, celý text včetně listiny pak se stal 

součástí bulletinu č. 19/2022.  
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V listině s datem 18.05.2022 se uvádí, cituji :  

„Radní Veselý odmítá odvysílat rozhovor se mnou, poté kdy dal prostor ve svém pořadu 

prokazatelnému podvodníkovi Martinu Michalovi (manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové, 

zpronevěřil cca 600 milionů korun…“ 
 

Obsah této listiny jste částečně přednesl na předmětném zasedání Rady ČT, písemnou podobu po té 

šířil mezi přítomné, včetně zahraničních účastníků, jak sám v textu uvádíte, cituji :  

„Svých 20 závažných bodů jsem jen avizoval, uvedl některé a seznam všech poté předal všem 

přítomným radním (jediný radní, Luboš Xaver Veselý, odmítl, očekáváno – krátká výměna 

názorů mezi ním a mnou po skončení jednání rady) a lidem z vedení ČT, stejně jako několika 

zaměstnancům v areálu Kavčích hor. Také dvěma třídám studentů žurnalistiky ze Slovenska a 

Islandu ( čekali na exkursi v recepci před zahájením jednání Rady ČT). Krátce jsem oslovil i 

islandské studenty a předal jim svoji vizitku. Téma je zaujalo, stejně jako obě dvě učitelky (také 

dostaly „20 bodů“, bohužel jsem anglickou verzi neměl připravenu). Věřím, že mé informace 

znepokojí i gen. ředitele ČT Petra Dvořáka.“ 

  

„„21 bodů“ bylo zasláno na vědomí i Divácké radě ČT, Ombudsmanovi ČT, nikoliv Etické radě, 

kontakt jsem nenašel…“ 

 

• v textu ze dne 24.06.2022 pod názvem „Rada ČT 22.06.2022 : Další mé krátké vystoupení - řeklo 

nejvíce!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12481-rada-ct-22-6-2022-dalsi-me-

kratke-vystoupeni-reklo-nejvice.html, a to v části textu ve znění :  

„Vše je shrnuto v tomto dokumentu, který jsem předal radním, gen. řed. ČT, vedení ČT a zájemcům 

z řad zaměstnanců ČT. Potěšilo mne, že zejména mladí projevili zájem.“  

je pod slovem „dokumentu“ uveřejněna listina ze dne 22.06.2022 s textem pod bodem 14, cituji :  

Radní Luboš Xaver Veselý odmítá odvysílat rozhovor se mnou, poté kdy dal prostor ve svém 

pořadu… prokazatelnému podvodníkovi „JUDr.“ Martinu Michalovi (manžel zpěvačky Heleny 

Vondráčkové, zpronevěřil cca 600 milionů korun…“ 

Text se stal součástí Bulletinu č. 23/2022.  

 

• v textu ze dne 16.09.2022 pod názvem „Rada ČT – ČT Ostrava 14.09.2022: Nevolený „radní ČT“ 

za občany, připomněl flagrantní selhávání veřejnoprávní služby“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12738-rada-ct-ct-ostrava-14-9-2022-jako-nevoleny-

radni-ct-za-obcany-jsem-pripomnel-flagrantni-selhavani-verejnopravni-sluzby-ceske-televize.html, 

který se stal součástí bulletinu č. 34/2022, jsou uveřejněny listiny, které byly uveřejněny již v textech 

ze dne 24.06.2022 a 20.05.2022, v nichž je osoba mého klienta úmyslně pomlouvána a tyto listiny 

byly Vámi osobně přímo na zasedání Rady ČT (v Praze i v Ostravě) šířeny mezi zúčastněné osoby, 

včetně členů Rady ČT. V úvodní části textu ve znění :  

„Zasedání Rady ČT v Plzni, Praze a Brně jsem nestihl. Odkládat už nebylo možné. Zajel jsem do 

Ostravy, abych vedení ČT a členům Rady ČT předal další závažné informace o selhávání veřejné 

služby ČT. První dopis jsem předal dne 22.6.2022 na zasedání v Praze a druhý dopis ve studiu ČT 

Ostrava.“ 
jsou pod odkazy „první dopis“ a „druhý dopis“ uloženy listiny ze dne 22.06.2022 (je součástí textu 

ze dne 24.06.2022, viz výše) a 14.09.2022. V textu ze dne 22.06.2022 je uvedeno (text pod bodem 

14), cituji :  

Radní Luboš Xaver Veselý odmítá odvysílat rozhovor se mnou, poté kdy dal prostor ve svém 

pořadu… prokazatelnému podvodníkovi „JUDr.“ Martinu Michalovi (manžel zpěvačky Heleny 

Vondráčkové, zpronevěřil cca 600 milionů korun…“ 

 

Text tohoto „prvního dopisu“ jste šířil mezi účastníky jednání Rady ČT dne 22.06.2022 (viz text 

výše), kdy sám uvádíte, že kopii „…jsem předal radním, gen. řed. ČT, vedení ČT a zájemcům z řad 

zaměstnanců ČT. Potěšilo mne, že zejména mladí projevili zájem.“  
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V textu ze dne 14.09.2022 je uvedeno (text pod bodem 4), cituji :  

„Mne i jiné nechal velkopodvodníkem „JUDr.“ Martinem Michalem (otec Antonína Michala, 

nevlastního syna Heleny Vondráčkové) ve svém pořadu XTV pomlouvat (zpronevěřil 600 milionů 

korun…“ 

 

Tento „druhý dopis“ jste šířil mezi přítomné osoby, kdy sám uvádíte cituji :  

Kopie druhého dopisu převzali všichni radní, včetně gen. řed. ČT Petra Dvořáka a ředitele ČT 

Ostrava Miroslava Karase. Radní Luboš Xaver Veselý, stejně jako v Praze, odmítl dopis převzít. 

Děkuji radním, že mi připomenuli, abych oba dopisy zaslal přímo Radě ČT, aby se jimi mohli zabývat 

(pouze v kopii nestačí).“ 

 

• v textu ze dne 26.09.2022 pod názvem „Překonal jsem Babiše – mne žaluje, šikanuje a pronásleduje 

Agentura MM už od roku 2009“ na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/12764-prekonal-

jsem-babise-mne-zaluje-a-pronasleduje-agentura-mm-uz-od-roku-2009.html, který se stal součástí 

bulletinu č. 35/2022 (text byl od data svého zveřejnění upraven celkem třikrát, vycházíme z prozatím 

posledního znění) na adresu mého klienta uvádíte, cituji :  

„Na okraj uvádím: „JUDr.“ Martin Michal zpronevěřil cca 600 milionů korun…“ 

 

Dále jsou zde ještě následující texty, které obsahují Vaše úmyslně lživá tvrzení o trestné činnosti mého 

klienta, urážky, vulgarismy, lživá tvrzení o listině, kterou lživě označujete jako znalecký posudek :  

• text ze dne 16.08.2019 pod názvem „Na památku pana Jaroslava Janaty – za obranu před exekutory 

zaplatil životem! Měl smůlu, nežil v USA, ale v České republice…“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-

pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html, kde 

v návaznosti na texty předchozí a s patřičnými odkazy uvádíte (byť beze jména), cituji : Jeden ze 

žalobců zpronevěřil přes 500 milionů korun...“ 
 

• text ze dne 23.09.2019 pod názvem „Moderátor Luboš Xaver Veselý a jeho hosté – někdy dost 

podivní?“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-

vesely-a-jeho-hoste-nekdy-dost-podivni.html (text se stal součástí Bulletinu č. 39/2019), v němž 

uvádíte, cituji : „Nicméně tykat si s člověkem, který zpronevěřil cca 500 milionů, dopustil se 

trestného činu falšování úředních listin…“ 

 

• text ze dne 31.08.2020 – Díl první: „JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo těžce 

nemocný člověk? na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10304-dil-prvni-judr-

martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, který má další dvě 

pokračování – viz níže (text se stal součástí Bulletinu č. 36/2020), je celý věnován úmyslným 

pomluvám mého klienta, včetně křivých obvinění.  

 

• pokračováním je text ze dne 06.10.2020 – „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 (text se stal součástí Bulletinu č.42/2020), zde zejména pasáž :  

„Jaký byl podvodný podnikatel  „JUDr.“ MM dokazuje znalecký posudek Jiřího Křižana ze 

dne 11.6.1997.“ 

 

• a dalším pokračováním text ze dne 09.11.2020 – „Díl třetí: „JUDr.“ Martin Michal – podvodník, 

zločinec, nebo těžce nemocný člověk?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-

clovek.html (text se stal součástí Bulletinu č, 47/2020), který je opět celý věnován úmyslným 

pomluvám, včetně křivých obvinění.  

 

• v textu ze dne 05.02.2021 pod názvem „JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému mám 

zaplatit veškerým majetkem za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?!“ na adrese 
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https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-

kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html (text se stal 

součástí Bulletinu č. 6/2021), vedle samotného názvu opakujete, mimo jiné, úmyslnou lež o 

zpronevěře :  

„“JUDr.“ Martin Michal zpronevěřil cca 600 milionů korun…ů 

 

• text ze dne 30.05.2021 pod názvem „Hromadná média opět lžou a pomlouvají mne. Prostor reagovat 

mi nedají.“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/11205-hromadna-media-opet-

lzou-a-pomlouvaji-mne-prostor-reagovat-mi-nedaji.html (text se stal součástí Bulletinu č. 22/2021), 

kde uvádíte : 

„Není divu, když zpronevěřil stovky milionů korun…“ 

 

• text ze dne 12.06.2021 pod názvem „Česká republika 2021 : Můj dům vydražen za 4.900.000,- Kč – 

za svobodu slova!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-

2021-muj-dum-vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html (text se stal součástí Bulletinu č. 

24/2021), v němž na adresu mého klienta – mimo dalších lží – uvádíte : 

„…mezinárodní zločinec, podvodník, lhář, padělatel dokladů a smilník…“ 

 

• text ze dne 22.09.2021 pod názvem „Sparta Podluhy oslavila 110 let s Amforou“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11593-19-9-2021-sparta-podluhy-oslavila-110-let-s-

amforou.html (text se stal součástí Bulletinu č. 39/2021), kde je – mimo jiné - uvedeno : 

„Je vypovídající o stavu společnosti, když za Amforu s číslem „1“ nastoupil v brance „JUDr.“ 

Martin Michal, usvědčený podvodník, smilník, násilník a zločinec. Zpronevěřil 600 milionů 

korun…Kupodivu to věděli i mnou oslovení návštěvníci, ale neřešili to…“ 
 

• v rámci textu ze dne 23.09.2021 pod názvem „Podal jsem námitku proti vyplacení „odměn“ 

věřitelům. Nařízeno jednání k projednání námitek proti návrhu insolvenčního správce na vydání 

výtěžku ze zpeněžení“ na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespodence/11598-podal-jsem-namitku-

proti-vyplaceni-odmen-veritelum-narizeno-jednani-k-projednani-namitek-proti-navrhu-

insolvencniho-spravce-na-vydani-vytezku-ze-zpenezeni.html (text se stal součástí Bulletinu č. 

39/2021), jste uveřejnil svou závěrečnou řeč, kterou jste přednesl na jednání před Krajským soudem 

v Praze, v níž jste – mimo dalších lží – uvedl :  

„Nyní platím statisíce mj. „JUDr.“ Martinu Michalovi, usvědčenému podvodníkovi, násilníkovi, 

lháři, padělateli veřejných listin, který zpronevěřil cca 600.000.000,-Kč…“ 

 

 

Tyto a další lži jsou Vámi úmyslně šířeny již od roku 2011. Zde je na místě připomenout lživé výroky 

o minulosti mého klienta, o páchání trestné činnosti v současné době, křivá obvinění, popírání 

pravomocných rozhodnutí, hrubé porušování presumpce neviny a další v úvodu uvedená lživá tvrzení, 

u nichž jste již byl vyzván k odstranění a omluvám a které jsou předmětem žaloby – připomínám, že 

stále projednávané, nikoli – jak opětovně lživě tvrdíte – pravomocně skončené Vaší výhrou, neboť 

v kontextu níže uvedených lží a pomluv je a bude posuzováno Vaše aktuální jednání :  

 

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

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

soud.html je Vámi zveřejněno smyšlené tvrzení o údajných kontaktech mého klienta : „Asi na tom 

něco bude co tvrdí zlí jazykové, že kamarád Martina Michala a bývalý ministra obrany a ředitel ČSA 

Jaroslav Tvrdík, má mít kamarády i na VS Praha…?!“ 

 

• v textu ze dne 02.09.2011 pod názvem „Skončí podivné trio The Golden Adults Michal & 

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

skonci-podivne-trio-the-golden-adults-michal-a-vondrackova-a-gavlasova-v-bohnicich-.html pak je 

uvedeno : „Kdo nad ním drží ochrannou ruku a kdo všechno kryje prokazatelně zločinnou minulost 

Martina Michala?“ 

 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/11205-hromadna-media-opet-lzou-a-pomlouvaji-mne-prostor-reagovat-mi-nedaji.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/11205-hromadna-media-opet-lzou-a-pomlouvaji-mne-prostor-reagovat-mi-nedaji.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-2021-muj-dum-vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-2021-muj-dum-vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11593-19-9-2021-sparta-podluhy-oslavila-110-let-s-amforou.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11593-19-9-2021-sparta-podluhy-oslavila-110-let-s-amforou.html
https://www.sinagl.cz/z-korespodence/11598-podal-jsem-namitku-proti-vyplaceni-odmen-veritelum-narizeno-jednani-k-projednani-namitek-proti-navrhu-insolvencniho-spravce-na-vydani-vytezku-ze-zpenezeni.html
https://www.sinagl.cz/z-korespodence/11598-podal-jsem-namitku-proti-vyplaceni-odmen-veritelum-narizeno-jednani-k-projednani-namitek-proti-navrhu-insolvencniho-spravce-na-vydani-vytezku-ze-zpenezeni.html
https://www.sinagl.cz/z-korespodence/11598-podal-jsem-namitku-proti-vyplaceni-odmen-veritelum-narizeno-jednani-k-projednani-namitek-proti-navrhu-insolvencniho-spravce-na-vydani-vytezku-ze-zpenezeni.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1080-podporme-martu-kubisovou-neni-to-jen-jeji-soud.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1080-podporme-martu-kubisovou-neni-to-jen-jeji-soud.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/1193-skonci-podivne-trio-the-golden-adults-michal-a-vondrackova-a-gavlasova-v-bohnicich-.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/1193-skonci-podivne-trio-the-golden-adults-michal-a-vondrackova-a-gavlasova-v-bohnicich-.html


 

 

 

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

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

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

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

obvinit i další mou klientku z protiprávní činnosti na základě svých vlastních lží a údajných informací 

tisku, přičemž předkládáte listinu s tvrzením, že se jedná o znalecký posudek, kdy tuto jste 

prokazatelně nezískal legální cestou, a na základě svých lží neváháte ani podávat trestní oznámení 

na mého klienta, když je uvedeno: 

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

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

kariéry vydělala jeho současná žena…?!“ 

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

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

sofistikovanému jednání v rámci této zločinecké ideologie…Zdá se, že mu asi dochází dech, kdy prý 

od něho začínají dávat ruce pryč i jeho bývalí „kamarádi“, jakým měl být i bývalý ministra obrany 

Jaroslav Tvrdík, mimochodem také pěkný „sametový“ vejlupek. Jedno je jisté, že by si toto vše 

nemohl beztrestně dovolit bez patřičného politického krytí. Mnozí s podobnou trestnou činností už 

skončili dávno ve vězení…“ 

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

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

penězům přišla, doklady o příjmech a vydáních…?!“ 

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

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

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

 

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

minulosti a křivá obvinění z trestné činnosti :  

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

ing. Jiřího Křišťana ze dne 23.05.1997. Do dnes nebyl tento dluh uhrazen…“ 

 

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

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

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

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

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

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

můj klient se stal bezúhonným jen proto, že se na něj vztahovala amnestie.: 

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

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

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

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

ing. Jiřího Křišťana soud neuznal, protože byl po jeho vypracování MsP zbaven funkce? Znamená 

to snad, že všechny posudky znalců v době, kdy jimi úředně byli jsou automaticky neplatné, chybné 

a jejich obsah už není použitelný? Kdopak asi byl v tehdejší době zbavován funkce? Obávám se, že 

jistě ne ti, co pracovali tak jak si žádali mocní a vlivní a co dnes vychází stále více najevo.“ 

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

stíhán a jendá se o bezúhonné osoby.“ Dodávám, díky amnestii presidenta Václava Havla, bylo 

trestní stíhání na pana Martina Michala zastaveno. Amnestie se týkala „jen“ trestních oznámení na 

základě dvou paragrafů o padělání dokladů, na které pak získal podvodně úvěr na letadlo a ještě 

další podvod. Přístup soudkyně JUDr. Hubáčkové je dost podivný…?! Asi to musela být dost tučná 

obálka, ale dokažte to, že…?!“ 

 

• v textu ze dne 17.02.2012 pod názvem „Je Martin Michal jako snad jediný pardonován 

exekutory…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1629-je-martin-michal-jako-

snad-jediny-pardonovan-exekutory.html uvádí, cituji : 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1229-po-mudr-bartakovi-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla-agentura-mm-s-pozadavkem-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1229-po-mudr-bartakovi-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla-agentura-mm-s-pozadavkem-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1229-po-mudr-bartakovi-dalsi-trestni-oznameni-na-jana-sinagla-agentura-mm-s-pozadavkem-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1261-zpravy-a-informace-povzbudive-i-nepovzbudive-z-naseho-zlocinneho-kocourkova.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1261-zpravy-a-informace-povzbudive-i-nepovzbudive-z-naseho-zlocinneho-kocourkova.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1629-je-martin-michal-jako-snad-jediny-pardonovan-exekutory.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1629-je-martin-michal-jako-snad-jediny-pardonovan-exekutory.html


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

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

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

že došlo k překvalifikování Vašeho trestného činu tak, aby se na něj mohla vztahovat nadcházející 

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

 

„Nikdy netvrdím, co nemohu dokázat, pokud mám pochybnosti, formulace tomu přizpůsobím …“ 

 

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

 

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

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

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

uvádíte, cituji :  

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

MM… obelhávání veřejnosti a občanů ve věci podnikatelských „úspěchů“ a zneužívání těchto 

atributů spolu s titulem manžel a manager známé zpěvačky Heleny Vondráčkové, spolu s podvodným 

jednáním, poškozují mé jméno nezávislého publicisty a občana. Tedy ubližují i mé práci.“ 

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

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

spojeny s jeho rozsáhlou majetkovou trestnou činností.“ 

     „Mohla by být konečně odhalena pravda ve věci jeho … poctivosti při  správě cizího majetku, 

krádeže z kreditních karet, porušování slibů, neplacení za odvedenou práci atd...“ 

 

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

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

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

rozsiruje-dalsi-prestupkova-rizeni-m-michal-jgavlasova-a-hvondrackova-potrestani-pokutou-1000-

kc.html uvádíte, cituji : „Kdy se konečně začne řešit podstatné a hlavní: porušování zákonů panem 

Martinem Michalem, jeho trestná činnost v minulosti a její skandální neřešení ani 

v současnosti…?!“ 

 

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

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

bude-snad-jana-sinagla-brzy-zalovat-i-novy-majitel-ci-majitele-agentury-mm-z-usa.html spojujete 

svá křivá obvinění s dalším svým lživým tvrzením o nelegálnosti převodu obchodního podílu ve 

společnosti Agentura MM Praha, s.r.o., a dalším lživým tvrzením o tom, že moje klientka nemá 

koncerty, resp. je nikdo nenavštěvuje : „Veřejnost by jistě zajímalo, kdo z USA je nyní skutečným 

vlastníkem Agentury MM, kolik za ni bylo zaplaceno,  pokud vůbec, při její známé „kvalitě“? Svědčí 

o ní množství a návštěvnost koncertů jí pořádaných, resp. nekonaných či s malou návštěvností, která 

mnohdy vede k jejich zrušení na poslední chvíli? Obávám se, že se může opět jednat o další podvodné, 

účelové jednání Martina Michala.“ 

 

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

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

sinagla-na-3650000-kc.html uvádíte, cituji : „Obhájkyně Mgr. Jana Gavlasová připomněla, že 

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

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

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

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

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

Odkdy prokazatelný podvod v řádech milionů není trestným činem?!  

 

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

takřka nikdo za to nebyl potrestán. Odpovědní konali v dobré víře a soudy této víře velkozlodějů 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1769-dalsi-trapna-aktivita-agentury-mm-resp-pana-martina-michala-aneb-vse-souvisi-se-vsim.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1769-dalsi-trapna-aktivita-agentury-mm-resp-pana-martina-michala-aneb-vse-souvisi-se-vsim.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1783-rodne-cislo-475624055-generuje-a-rozsiruje-dalsi-prestupkova-rizeni-m-michal-jgavlasova-a-hvondrackova-potrestani-pokutou-1000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1783-rodne-cislo-475624055-generuje-a-rozsiruje-dalsi-prestupkova-rizeni-m-michal-jgavlasova-a-hvondrackova-potrestani-pokutou-1000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1783-rodne-cislo-475624055-generuje-a-rozsiruje-dalsi-prestupkova-rizeni-m-michal-jgavlasova-a-hvondrackova-potrestani-pokutou-1000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1878-bude-snad-jana-sinagla-brzy-zalovat-i-novy-majitel-ci-majitele-agentury-mm-z-usa.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/1878-bude-snad-jana-sinagla-brzy-zalovat-i-novy-majitel-ci-majitele-agentury-mm-z-usa.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2347-ii-kolo-agentura-mm-zaluje-jana-sinagla-na-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2347-ii-kolo-agentura-mm-zaluje-jana-sinagla-na-3650000-kc.html
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/MM_rozsudek_mensi_060401.pdf
https://www.sinagl.cz/images/stories/domaci/Znaleck_posudek_Ji_Kian_MM_110697.pdf


 

 

 

věřily více, než jasným faktům a důkazům vylučující „dobrou víru“. Navíc obhájcům Martina 

Michala se mělo podařit jeho trestnou činnost nasměrovat pod presidentskou amnestii.“ 
 

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

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

zpravodajstvi/2594-syn-martina-michala-antonin-kraci-verne-ve-stopach-sveho-povedeneho-otce-

aneb-priklady-tahnou.html jsou křivá obvinění mého klienta a Vaše lživá tvrzení úmyslně 

propojována s trestní kauzou, v níž byl obviněn syna mého klienta, kdy vše propojujete také s osobou 

mé klientky, paní Heleny Vondráčkové, kterou rovněž křivě obviňujete ze spáchání trestné činnosti, 

přičemž vše propojujete údajně kdesi zaslechlými (prokazatelně neověřenými) tvrzeními : „Syn 

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

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

 

„…500.000.000,-Kč je přibližná částka, kterou celkově zpronevěřil s firmou TERREX u několika a 

bank tím, že si bral úvěry, které nesplatil... 

 

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

listopadu „urodilo“ nemálo, podle hesla nepracovat, netvořit žádné hodnoty, neodvádět poctivou 

práci, ale o to více podvádět a krást! Helena Vondráčková o tom všem nemůže nevědět, je v podstatě 

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

podporuje…Velká podobnost s Toníkem  je, že si oba vytvořili mnoho firem, mezi kterými se 

pokoušeli vytvořit neproniknutelný labyrint pro tok peněz. Otec nesplácel milionové úvěry a syn 

zatajoval daně…Otec okrádal stát v „dobrém úmyslu“, stejně jako nepochybně jednal v „dobrém 

úmyslu“ jeho povedený synek Antonín…“ 

 

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

svých křivých obviněních pokračujete přímo před orgány činnými v trestním řízení :  

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

Michala, Heleny Vondráčkové, Mgr. Jany Gavlasové a Agentury MM, ze dne 13.12.2012 :  

 
Závěrem uvádím, že mnou konstatovaná fakta a skutečnosti, nebo možná vysvětlení pro chování pana 

Martina Michala, potažmo jeho agentury MM, dnes už bývalé, měly reálný podklad… Že syn pana 

Michala je zřejmě stejným darebákem a podvodníkem, který předstihl svého otce co do kvality a 

velikosti podvodů. Nabízí se lidové rčení ''Jablko nepadá daleko od stromu'' 

 

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

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/2620-helena-a-jeji-chlapci.html uvádíte, cituji :  

„Nelze vůbec vyloučit, že mnoho mocných je v ohrožení, resp. ti co umožňovali a umožňují pobyt 

Martina Michala na svobodě, jeho život v pohodlí a beztrestnosti.“.  
 

¨“Rád bych se setkal i s Ing. Jiřím Křišťanem, autorem znaleckého posudku z 11.6.1997. Jeho 

informace by mohly vznést další světlo do temné minulosti Martina Michala.“ 

 

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

ostudou České republiky a její justice…?!“ je pokračováno v obdobném duchu : „Vzhledem k tomu, 

že mnohé v pozadí kauzy Agentury MM, resp. zločinné minulosti Martina Michala… naznačuje, že 

na (ne)vyšetřování mohou mít zájem i jiní, vyšetřováním ohrožení, vysoce postavení či jinak mocní 

lidé...“ 
 

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

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

otresna-vypoved-jiriho-vondracka-u-ks-praha-o-bezcharakternosti-martina-michala.html uvádíte, 

cituji : „Veřejnost by si jistě ráda vyslechla otřesná svědectví o obchodních praktikách ze současnosti 

a z minulosti Martina Michala. Obávám se, že jeho syn … používal podobné obchodní praktiky, jako 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/2594-syn-martina-michala-antonin-kraci-verne-ve-stopach-sveho-povedeneho-otce-aneb-priklady-tahnou.html
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kdysi jeho otec s firmou TEREX…?! Nic nenasvědčuje tomu, že by pověstné jablko spadlo daleko od 

stromu!“ 

 

• v textu ze dne 25.03.2014 „Pomník okupantům z roku 1968 na Olšanech opět doznal změn“ 

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

opet-doznal-zmen.html ve svém konání pokračujete : „Stejně jako se vyhýbá vězení jeho povedenému 

tatínkovi…Možné vysvětlení je, že otec ví dost na to, aby ochránil nejen sebe…“  
 

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

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

koleduje-si-opet-hnuti-ano-o-dalsi-ostudy-kandidatkami-neduveryhodnych-osobnosti.html 

připomínáte svá lživá tvrzení o mém klientovi : „Spolu s manželem se kamarádí s podvodníkem 

Martinem Michalem a jeho manželkou Helenou Vondráčkovou. Martin Michal je kamarád Jaroslava 

Tvrdíka, poznali se v base, kdy byli propuštěni na amnestii.“  
 

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

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

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

pokračujete ve svých křivých obviněních vůči mému klientovi : „Vzhledem k prokázanému 

dlouhodobému podvodnému jednání pana Martina Michal ve věcech nakládání s finančními 

prostředky firem ve kterých se angažoval jako ředitel, právník, jednatel, atd., a za které byl 

v minulosti vazebně stíhán, panuje oprávněná obava, že i angažování v této agentuře MM se jeví 

podobně podvodně, jako u předcházejících cca 17 firem, ve kterých působil.“ …  a je připojen odkaz 

na blog plný lží, pomluv a křivých obvinění mého klienta, který uveřejňuje především texty 

jmenovaného :  

Je dobré šířit pravdu…. http://martin-michal.blogspot.com/ 

 

V dodatku k textu pak je dále uvedeno :  

„…Při tom tento podvodný podnikatel…vláčí po soudech každého, kdo si dovolí napsat pravdu o 

jeho podvodech …“ 

 

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

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

a-nevlastni-syn-heleny-vondrackove-v-trestne-cinnosti.html pokračujete v křivém obviňování mého 

klienta z páchání trestné činnosti a to ve spojení s aktuální trestní kauzou, kdy jste podal trestní 

oznámení plné lží, anonymních výmyslů o rodině mého klienta a rodině jeho syna : 
„Oznámení na PČR podáno dne 19.1.2015 (č.j. KRPS-22721—1/ČJ-2015-010216) i dozorujícímu 

SZ“  
 

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

v nemalém rozsahu a které se bála zveřejnit dokonce i bulvární média. … Zveřejnil jsem pouze pravdu 

o bezcharakternosti Martina Michala a jeho podvodné, zločinné minulosti na základě veřejně 

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

… Život tohoto pána je jedna dlouhá řada podvodů, lží a zločinů. Žije mezi námi nepotrestán, jako 

nemálo jemu podobných. Veřejně se nám vysmívá a bezstarostně si žije z peněz, které patří jiným.“  

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

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

 

Opětovně odkazujete na onen lživý blog a jsou připojeny odkazy na další vaše obdobné texty 

s křivými obviněními mého klienta. 

 

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

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

agentury-mm-s-r-o-na-jana-sinagla-odroceno.html odkazujete na své podání vůči vrchní státní 
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zástupkyni ze dne 06.02.2015, v němž je odkaz na text ze dne 20.01.2015 : Na možné pokračování 

v trestné činnosti syna Martina Michala Antonína Michala (viz odkaz níže)  

 

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

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

pak dále uvádíte svá lživá tvrzení a dehonestuje rovněž osobu mé klientky: „Nedala na varování 

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

podvodník. … „Velké peníze“ si „vydělával“ většinou podvodným jednáním což už dokázali soudní 

znalci. V jeho stopách kráčí i jeho syn…a PČR, stejně jako v případě jeho otce, už roky nekoná?!...“ 

 

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

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

resi-udajne-nejvetsi-danovy-podvod-s-pohonnymi-hmotami-persana-zadaha.html znovu křivě 

obviňujete mého klienta z ovlivňování trestního řízení, dokonce z úplatkářství : „Kriminální minulost 

Martina Michala… je varující. Nelze vůbec vyloučit, že množství peněz patřičně ovlivňuje i 

vyšetřující policisty a dozorující státní zástupce...“  
 

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

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7221-projednavani-nejvetsiho-danoveho-

podvodu-na-cca-3-hod-preruseno-kvuli-verejnosti-trvala-na-dodrzovani-platneho-zakona-media-

ackoliv-pritomna-a-informovana-stale-mlci.html je dále lživě tvrzeno :  

Vypadá to, že účelové, aby se zastřely úvěrové podvody, ke kterým v nich docházelo i dle výsledků 

soudu. Konstatoval, že se skutky staly, ale pan Michal nebyl odsouzen – konal v dobrém úmyslu, 

taková prý byla doba, dle soudkyně…  

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

Jak o mém Otevřeném dopise Martinu Michalovi“ 

 

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

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

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

exekuce-domu-a-pozemku.html zveřejňujete svá křivá obvinění a lži o osobě mého klienta v pomstě 

za zahájené exekuční řízení, které jstevědomě vyvolal svým ignorováním vykonatelného exekučního 

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

oprávněných pana Martina Michala (manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové)…Jak tedy funguje 

exekutorský systém, jak vymoci zpronevěřené milionové částky od podnikatele, který zpronevěřil 

peníze …“ 
  

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

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

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

pravdu, zejména o minulosti mého klienta: 

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

v minulosti i dnes… 

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

minulost Martina Michala se všemi souvislostmi a podrobnostmi až po dnešek... Je nyní jen na PČR, 

koho se rozhodne vyšetřovat a koho ne na základě veřejně známých skutečností. 
 

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

názvem „Vondráčková s manželem MM, rovněž VIP klienti Komerční banky, 

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

mm-rovnez-vip-klienti-komercni-banky-nepodvedeni.html, dokonce tvrdíte, že můj klient byl 

pravomocně odsouzen (dlužno dodat, že kauza se netýkala Komerční banky. ale Commerzbank, ani 

tuto prokazatelnou skutečnost jste nebyl schopen napsat pravdivě, a můj klient v té době nebyl 

klientem Komerční banky):  
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Neměla by tedy KB přehodnotit některé své VIP klienty, když jí evidentně nedělají dobré jméno. Přece 

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

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

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

Jak mohl Martin Michal, pravomocně odsouzený… 

 

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

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

s-helenou-vondrackovou-prohrali-presvedcive-dalsi-soud.html jste neopomněl zdůraznit svá lživá 

tvrzení a křivá obvinění v rámci svého komentáře :  

„Ano soukromý život je věcí každého, pokud ale manžel je prokazatelný podvodník, mající na 

svědomí mnoho nešťastných lidských osudů a defraudaci stovek milionů korun na účet nás všech, už 

to jistě není soukromá věc...“ 

 

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

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

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

dnes již 20 milionů korun, byl trestně stíhán na základě několika paragrafů za podvod, padělání 

veřejných listin a dalších“ 

  

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

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

medii/8272-byt-vynasen-do-nebes-v-bulvaru-znamena-mnohdy-zakryvani-neprijemne-pravdy.html 

uvádíte, mimo dalších lží, toto  
„V článku se připomnělo jeho 17 měsíců vyšetřovací vazby, ale už ne, že šlo o cca půl miliardy 

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

nekonal v dobré víře se stovkami milionů korun, které nejsou jeho, že? Umožnil to zločinný korupční 

systém, nastavený za vlády Klause. O dobré víře šlo mnohdy úspěšně, ba s jistotou pochybovat. Těžko 

ji měli ti, co zajistili sebe a své potomky na generace dopředu, aniž by nějakou poctivou práci odvedli, 

odpovídající nabytému, resp. nakradenému bohatství, legalizovanému politiky. 
…stejně jako zjištění PČR, že je MM podvodník, který se dopustil trestného činu padělání veřejné 

listiny…“ 

 

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

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

milionu-sinagl-za-par-vet-10-milionu.html pak je uvedeno :  
„Strávil 16 měsíců ve vyšetřovací vazbě, odsouzen nebyl, ale skutek cca půl miliardy zmizelých peněz 

soud nepopřel. Jen konal v dobré víře a taková byla doba, měl prohlásit soud…“ 
„…o potenciálu zmizelých miliard v minulosti a současnosti nemluvě …“ 

„Je zvláštní, že někomu odpustí soud zpronevěření půl miliardy, protože konal v dobré víře…“ 

 

• v textu ze dne 08.10.2018 pod názvem „Má ochrana soukromí veřejných osob chovajících se 

nemravně právo likvidovat publicistu pracovně i existenčně?!“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8471-ma-ochrana-soukromi-verejnych-osob-chovajicich-se-nemravne-pravo-

likvidovat-publicistu-pracovne-i-existencne.html jste svou uveřejnil závěrečnou řeč, velmi pečlivě 

připravenou u vědomí toho, že jak protokol tak zvukový záznam následně zveřejníte a rozešlete na 

desetitisíce elektronických adres, abyste tak svá lživá tvrzení a křivá obvinění co nejvíce rozšířil :  

„Podvodník žádá Policii České republiky, aby potrestala „podvodníka“, který píše pravdu?  

 

Mohu bez obav ze soudního postihu napsat, že pan MM je lhář a podvodník, který se chtěl obohatit 

nezákonným a podvodným způsobem požadováním nemravně vysokých finančních částek? Nic se 

nestalo? Nemá být naopak pan MM povolán k zodpovědnosti za podvody a souzen?  

Uvěří soud i Policie České republiky usvědčenému lháři, podvodníkovi… 
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Pokud tomu tak bude, na lavici obžalovaných usedne pan Martin Michal. … Existuje už dost důkazů, 

které má policie k dispozici, aby žalobu pro pomluvy a podvody s podezřením na zločinné spolčení a 

jednání podaly instituce demokratické země samy, jak jim ukládá zákon. 

Už jsme tak daleko, že bulvár raději mlčí o faktu, že pan MM byl usvědčen večer jako podvodník …a 

je padělatel veřejných listin, což je trestný čin. To, že policie nepodá sama podnět k zahájení trestního 

řízení, když sama trestný čin dokázala, je dost znepokojující. 

Připomínám, že pan MM byl v minulosti vyšetřován či stíhán za podvody v řádech stovek milionů... 

Pochybuji, že by všechny v dobré víře skončily v rukou jiných díky špatnému podnikání. Dům za 

desítky milionů korun, drahá auta, skupování pozemků a bytů včetně příbuzenstva, tomu rozhodně 

nenasvědčuje. Jaké asi hodnoty tyto lidé dali společnosti, když takovéto získali. To by bylo téma na 

článek a na další žalobu.“ 

 

• v textu ze dne 24.09.2018 pod názvem „Usnesení KS Praha ve věci exekuce (zastavení domu, 

pozemku a bankovních kont Jana Šinágla), trvající už 17 měsíců…?!“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8433-usneseni-ks-praha-ve-veci-exekuce-zastaveni-

domu-pozemku-a-bankovnich-kont-jana-sinagla-trvajici-uz-17-mesicu.html  jste se neváhal označit 

jako jedna z osobností ČR a tím zaštitítit svá lživá tvrzení a křivá obvinění mého klienta : „otec se 

postaral o zmizení půl miliardy…   
 

Na oprávněné a pravdivé výtky odpovídá útoky a právními kličkami, aby zničil toho, kdo si dovolil 

odhalit jeho nečestné a podvodné jednání. Tak jako se o to dlouhodobě pokouší u dalších a dalších 

osobností ČR.“ 

 

• v křivých obviněních mého klienta pokračujete dále v textu ze dne 12.10.2018 pod názvem „PČR i 

státní zástupce odložili trestní oznámení Martina Michala a Heleny Vondráčkové na Jiřího 

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

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

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

zveřejňujete neveřejnou listinu – Usnesení policejního orgánu : „Soudkyně MM neposlala do vězení 

s tím, že se skutek sice stal, ale nebyl prokázán úmysl. Tehdy zmizelo cca půl miliardy korun. … 
 
Celý život pana MM je jen o penězích a podvodech… 

Ve šlépějích svého otce „zdárně“ pokračuje syn …informaci o něm zveřejnily pouze tyto webové 

stránky – kruh se uzavírá…“ 

  
• a dále pokračujete v textu ze dne 06.11.2018 pod názvem „Na Slovensku likvidují novináře vrazi 

fyzicky, v Čechách justice existenčně“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8539-

na-slovensku-likviduji-novinare-fyzicky-v-cechach-existencne.html : „Díky jeho „obchodní 

činnosti“ zmizelo cca 500 milionů, odsouzen nebyl, ale skutek se stal.“ 

 

• a rovněž tak v textu ze dne 12.11.2018 pod názvem „OS Beroun 9.11.2018: Boj za svobodu slova 

pokračoval doplňovacím rozsudkem“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8555-

os-beroun-9-11-2018-boj-za-svobodu-slova-pokracoval-doplnovacim-rozsudkem.html : „Mám se 

snad omlouvat panu MM, že ho policie usvědčila z podvodu? 
 

Připomínám, že Martin Michal byl vyšetřován v kauze zpronevěření cca 500 milionů korun. Nebyl 

odsouzen, ale skutek se stal. Soudkyně měla prohlásit, že konal v dobré víře a taková prý byla doba… 

Někdo v dobré víře rozfofruje beztrestně miliony, zatímco jiný v dobré víře je trestán za šíření 

pravdivých informací? 
 

• rovněž v textu ze dne 25.11.2018 pod názvem „Bez právního zástupce zatím prohrávám vyhrané 

soudy, anebo zákon vyhrává nad spravedlností a zdravým rozumem“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8583-bez-pravniho-zastupce-zatim-prohravam-
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vyhrane-soudy-aneb-zakon-vyhrava-nad-spravedlnosti-a-zdravym-rozumem.html : „Něco je hodně 

špatně, když ochrana soukromí zločinců a podvodníků, okrádajících stát o stamiliony korun… 

Jeho tatínek to „dotáhl“ „jen na 500 milionů“ … 

 

• pokračujete v textu ze dne 18.12.2018 pod názvem „Podpořme Hlas svobody a demokracie, ve 

vlastním zájmu – probíhá boj o svobodu slova jako za totality!“ https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/8613-podporme-hlas-svobody-a-demokracie-ve-vlastnim-zajmu.html v rámci 

stížnosti, kterou jste rozeslal na desítky různých institucí a médiím :  
„Jsem soudně a nyní i exekučně pronásledován za články, které jsem zveřejnil na svém webu o 

nemravnosti a podvodech pana Martina Michala (MM).  
 

c) Exekutor Jan Beneš se tedy zřejmě spojil s vazebně stíhaným MM, který byl stíhán pro podvodné 

jednání s financemi ve svých několika firmách… Snaží se společně zlikvidovat toho, který na 

nepravosti a jeho podvodné jednání  upozorňuje několik let… Stejně tak je představitelné, že se 

ztracené stamiliony a miliardy nemohly jen tak ztratit. 

 
Byl vazebně stíhán za zpronevěru 500.000.000,-Kč, na základě paragrafů 250, 255, 176, 209… I to 

nasvědčuje, že činnost exekutora může být součástí zločinného spolčení, jejichž moc dokáže 

ovlivňovat zřejmě i média demokratické země. 
 

• a také v textu ze dne 19.03.2019 pod názvem „Za záchranu stamilionů mi stát hrozí 

bezdomovectvím?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8795-za-zachranu-

milionu-mi-stat-hrozi-bezdomovectvim.html : „Za vším stojí osoba, která v minulosti zpronevěřila 

cca 500 milionů korun…“ 
 

• v návaznosti na to – již bez uvedení jmen ale kontinuálně – v textu ze dne 16.08.2019 pod názvem 

„Na památku pana Jaroslava Janaty – za obranu před exekutory zaplatil životem! Měl smůlu, nežil 

v USA, ale v České republice…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-

pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-nezil-v-usa-

ale-v-ceske-republice.html dále dehonestujete mé klienty : „Jeden ze žalobců zpronevěřil přes 500 

milionů korun...“ 
 

 

Dlužno dodat, že výše uvedené výroky představují pouze část Vašich úmyslně lživých, stejně 

úmyslně urážlivých a mnohdy vulgárních výroků, které směřují vůči mému klientovi (potažmo 

dalším osobám).   

 

V návaznosti na výše uvedené Vás v právním zastoupení svého klienta, pana Martina Michala, 

vyzývám, abyste bezodkladně odstranil stávající nezákonný stav a sjednal jeho nápravu, a to tak, že :  

 

1) uveřejníte na svých stránkách www.sinagl.cz na úvodní straně (HOME) v místech pod logem o 

velikosti písma, jako je používáno ve Vámi uveřejňovaných textech na těchto stránkách, s tučně 

vyznačenými nadpisy, o velikosti písma, jako nadpisy u jiných textů na www.sinagl.cz, omluvu 

tohoto znění : 

 

Omluva panu Martinu Michalovi 

V době 16.08.2019 do 26.09.2022 jsem na svých stránkách uveřejnil tyto texty : 

• 16.08.2019 – „Na památku pana Jaroslava Janaty - za obranu před exekutory zaplatil životem! 

Měl smůlu, nežil v USA, ale v České republice…“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-pred-exekutory-zaplatil-

zivotem-mel-smulu-ze-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html  

• 23.09.2019 – „Moderátor Luboš Xaver Veselý a jeho hosté – někdy dost podivní?“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-vesely-a-jeho-hoste-

nekdy-dost-podivni.html    
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• 31.08.2020 – „Díl první: „JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo těžce nemocný 

člověk?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10304-dil-prvni-judr-martin-

michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html 

• 06.10.2020 – „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 

• 09.11.2020 – „Díl třetí: „JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo těžce nemocný 

člověk?“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-

michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html 

• 05.02.2021 – "„JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému mám zaplatit veškerým 

majetkem za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-

majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html 

• 30.05.2021 – „Hromadná média opět lžou a pomlouvají mne. Prostor reagovat mi nedají.“  na 

adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/11205-hromadna-media-opet-lzou-a-

pomlouvaji-mne-prostor-reagovat-mi-nedaji.html 

• 12.06.2021 – „Česká republika 2021 : Můj dům vydražen za 4.900.000,- Kč – za svobodu slova!“ 

na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-2021-muj-dum-

vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html 

• 22.09.2021 – „Sparta Podluhy oslavila 110 let s Amforou“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11593-19-9-2021-sparta-podluhy-oslavila-110-let-

s-amforou.html 

• 23.09.2021 – „Podal jsem námitku proti vyplacení „odměn“ věřitelům. Nařízeno jednání 

k projednání námitek proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku ze zpeněžení“ na 

adrese https://www.sinagl.cz/z-korespodence/11598-podal-jsem-namitku-proti-vyplaceni-

odmen-veritelum-narizeno-jednani-k-projednani-namitek-proti-navrhu-insolvencniho-spravce-

na-vydani-vytezku-ze-zpenezeni.html 

• 20.05.2022 – „18.5.2022:Druhé vystoupení Jana Šinágla na Radě ČT“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12406-18-5-2022-druhe-vystoupeni-jana-sinagla-

na-rade-ct.html 

• 24.06.2022 – „Rada ČT 22.06.2022 : Další mé krátké vystoupení - řeklo nejvíce!“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12481-rada-ct-22-6-2022-dalsi-me-kratke-

vystoupeni-reklo-nejvice.html 

• 16.09.2022 – „Rada ČT – ČT Ostrava 14.09.2022:Nevolený „radní ČT“ za občany, připomněl 

flagrantní selhávání veřejnoprávní služby“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/12738-rada-ct-ct-ostrava-14-9-2022-jako-nevoleny-radni-ct-za-obcany-jsem-

pripomnel-flagrantni-selhavani-verejnopravni-sluzby-ceske-televize.html 

• 26.09.2022 - „Překonal jsem Babiše – mne žaluje, šikanuje a pronásleduje Agentura MM už od 

roku 2009“ na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/12764-prekonal-jsem-babise-mne-

zaluje-a-pronasleduje-agentura-mm-uz-od-roku-2009.html  

 

v nichž jsem tvrdil, že jste zpronevěřil 500 resp. 600 milionů korun českých, že jste usvědčený 

podvodník, padělatel veřejných listin a osočoval jsem Vás, že jste mezinárodní zločinec. Za tato 

úmyslně lživá tvrzení a křivá obvinění se Vám omlouvám.  

                                                                                                                                          

                                                                                                                                       Jan Šinágl  

 

přičemž tato omluva bude na stále stejném místě uveřejněna po dobu nejméně 30 (slovy : třiceti) 

dnů a po celou tuto dobu bude aktuálních bulletinů rozesílaných elektronickou formou, které budou 

rozeslány na obvyklý počet elektronických adres, včetně státních institucí, médií a známých 

osobností.  

 

Výše uvedenou omluvu zašlete současně k rukám Rady České televize.  
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2) odstraníte ze svých stránek www.sinagl.cz části textů (včetně označení adresy umístění textů), jak 

jsou níže uvedeny :  

• z textu ze dne 16.08.2019 pod názvem „Na památku pana Jaroslava Janaty – za obranu před 

exekutory zaplatil životem! Měl smůlu, nežil v USA, ale v České republice…“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/9211-na-pamatku-pana-jaroslava-janaty-za-obranu-

pred-exekutory-zaplatil-zivotem-mel-smulu-ze-nezil-v-usa-ale-v-ceske-republice.html, tuto část 

textu, cituji : „Jeden ze žalobců zpronevěřil přes 500 milionů korun...“ 
 

• z textu ze dne 23.09.2019 pod názvem „Moderátor Luboš Xaver Veselý a jeho hosté – někdy dost 

podivní?“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/9312-moderator-lubos-xaver-

vesely-a-jeho-hoste-nekdy-dost-podivni.html tuto část textu, cituji : „Nicméně tykat si s člověkem, 

který zpronevěřil cca 500 milionů, dopustil se trestného činu falšování úředních listin…“ 

 

• z textu ze dne 06.10.2020 – „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 název textu v rozsahu :  

„podvodník, zločinec, nebo těžce nemocný člověk?“ 

pasáž, cituji :  

„Jaký byl podvodný podnikatel  „JUDr.“ MM dokazuje znalecký posudek Jiřího Křižana ze 

dne 11.6.1997.“ 

 

• z textu ze dne 30.05.2021 pod názvem „Hromadná média opět lžou a pomlouvají mne. Prostor 

reagovat mi nedají.“ na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/11205-hromadna-

media-opet-lzou-a-pomlouvaji-mne-prostor-reagovat-mi-nedaji.html tuto část, cituji : 

„Není divu, když zpronevěřil stovky milionů korun…“ 

 

• z textu ze dne 26.09.2022 pod názvem „Překonal jsem Babiše – mne žaluje, šikanuje a pronásleduje 

Agentura MM už od roku 2009“ na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/12764-prekonal-

jsem-babise-mne-zaluje-a-pronasleduje-agentura-mm-uz-od-roku-2009.html, tuto část, cituji :  

„Na okraj uvádím: „JUDr.“ Martin Michal zpronevěřil cca 600 milionů korun…“ 

 

3) odstraníte z archivu emailového zpravodajství následující části textů : 

• z bulletinu č. 36/2020 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-808.html?key=V7tNMplc&subid=-

&tmpl=component tuto jeho část :  

Díl první: „JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo 
těžce nemocný člověk? 

Zpěvačka Helena Vondráčková: Píseň Ve dvou je o mně a manželovi 

(klasické PR spřátelených médií a novinářů) 

* * * 

Já jsem Martina poznal díky člověku, který s ním seděl ve vězení a se 

kterým jsem si dopisoval, protože se do vězení dostal svojí hloupostí. A 
on mi sdělil, že je tam člověk, který je neuvěřitelný obchodník a že teď 

bude propuštěn a jestli bych mu nepomohl. Takže takhle jsem se 
seznámil s Martinem Michalem. S tím TERREXem největší legrace je, že můj zeď dělal řediteli TERREXu 

panskýho kočího a ten mi říkal „Tati dej si majzla, Martin Michal je hajzl“. 

Otřesná výpověď Mgr. Miroslava Stiebala o jeho bývalém obchodním partnerovi ve firmě Air Central 

„JUDr.“ Martinu Michalovi… 

Kupodivu si „JUDr.“ Martin Michal, tento vyhlášený „bojovník za pravdu a dobré mravy“, 

netroufá na Mgr. Miroslav Stiebala podat trestní oznámení, stejně jako ostatní žalobci –  za to na 

mne všichni podávají podněty, stížnosti, trestní oznámení a žaloby, jako na běžícím pásu?! Jsem tak 
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jediný občan České republiky, který je ve stejné věci opakovaně, v rozporu se zákonem, stíhán, 

postihován a trestán už 10 let !!!    

Otevřený dopis Jana Šinágla Martinu Michalovi na You Tube 

 

• z bulletinu č. 42/2020 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-828.html?key=U8sg6RiK&subid=-

&tmpl=component tuto část :  

podvodník, zločinec, nebo těžce nemocný člověk? 
 

• z bulletinu č. 47/2020 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-850.html?key=dqyZhhlP&subid=-

&tmpl=component tuto část : 
 

Díl třetí: „JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo 
těžce nemocný člověk? 

Agentura MM mi nedá pokoje… 

Na kriminálním oddělení PČR Beroun jsem strávil dne 29. října 5 hodin podáním 
vysvětlení. Nemohl jsem samozřejmě sdělit vše co bylo třeba. Dne 1. listopadu jsem 

má vysvětlení doplnil:   

Dobrý den, 

Jak dohodnuto posílám mé doplnění obou vysvětlení ze dne 29.10.2020. 

1) Odročena i Vondráčková - Výpověď Václava Neckáře byla velmi opatrná, byla na něm vidět i nedávná 

mrtvice, řeč mu činila viditelné potíže. Zato výpověď Jiřího Vondráčka byla velmi obsažná, zajímavá 
a v mnohém a pro mnohé velmi překvapující. Odhalil skutečnou tvář Martina Michala 

jakožto podvodníka velkého formátu, žijícího dvojí život a hrajícího si na něco, čím nikdy 

nebyl a nebude - právníka a úspěšného byznysmena. Pan Vondráček naopak jmenoval několik 
firem, které na spolupráci s p. Michalem doplatily tak, že přímo zkrachovaly - s tím, že se stále hlásí 

další a další.  

 

• z bulletinu č. 6/2021 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-890.html?key=nQwhZCyS&subid=-

&tmpl=component tuto část :  

„JUDr.“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému mám zaplatit veškerým majetkem 
za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?! 

Soudce Nejvyššího soudu Spojených států Oliver Wendell Holmes, jr., projevil 
v mnoha soudních rozhodnutích svůj názor na svobodu projevu. Když popisoval, jak 
vypadá zkouška svobody projevu, řekl: „Pokud existuje nějaká ústavní zásada, jež 
si žádá dodržování mnohem naléhavěji než všechny ostatní, pak je to zásada 
svobody názorů — svoboda názorů ne pro ty, kdo s námi souhlasí, ale svoboda 
názorů pro ty, s nimiž nesouhlasíme.“ (Spojené státy v. Schwimmer, 1928) 

*** 

Uvádím ukázku z knihy nedávno zesnulého Andreje Hryce INVENTÚRA – Rodinná rozlúčka 
s Novou scénou (str. 342 -348, po vydání této knihy už Andreji Hrycovi nebyla nabídnuta žádná 
role). Na cestě už jsou další statisícové žaloby na moji osobu - „JUDr.“ Martina 
Michala,  podvodníka, zločince, násilníka, lháře a smilníka, jeho manželky Heleny 
Vondráčkové a advokátky Mgr. Jany Gavlasové. 
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https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
http://www.k213.cz/Odrocena-i-Vondrackova
https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-1.html
https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-1.html
https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-890.html?key=nQwhZCyS&subid=-&tmpl=component
https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-890.html?key=nQwhZCyS&subid=-&tmpl=component
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty_2021/Q1/Hryc_INVENTURA_Rodinna_rozlucka_s_Novou_scenou_342-348_-_2013.pdf
https://www.sinagl.cz/images/dokumenty_2021/Q1/Hryc_INVENTURA_Rodinna_rozlucka_s_Novou_scenou_342-348_-_2013.pdf


Napsal jsem tisíce článků, pokud jsem vzácně udělal chybu, okamžitě jsem ji s omluvou napravil. Tato 

trojice požaduje vždy zveřejnění okamžité omluvy za zveřejnění pravdy, odstranění textu a zaplacení 

statisícových částek pod hrozbou předžalobní výzvy. Potom se nesuďte… 

 

• z bulletinu č. 24/2021 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-945.html?key=Ek47kCJR&subid=-

&tmpl=component, tuto část :  

Česká republika 2021: Můj dům vydražen za 4.900.000,-Kč – za 
svobodu slova! 

Aktualizováno 28.6.2021: Odpověď VOP JUDr. 
Stanislava Křečka ze dne 22.6.2021 na můj dopis ze 
dne 5.5.2021. Moje odpověď ze dne 28.6.2021 

Aktualizováno 18.6.2021: Frekvence 1 a XTV: 
primitivní PR pro Agenturu MM 

*** 

Dne 9.6.2021 byl můj dům vydražen. Po mé urgenci rozhodl Nejvyšší soud ČR, den před 
dražbou, dne 8.6.2021, o mém Dovolání ze dne 27.4.2021 – zamítnuto. Podstatou Dovolání 
se vůbec nezabýval. Rozhodl proti duchu zákona v můj neprospěch, stejně jako proti duchu 
zákona ve prospěch ČSSD v kauze JUDr. Zdeňka Altnera a Lidového domu. Ukázka 
„rovnosti“ všech před zákonem, resp. před NS ČR. Copak tomu asi říká ten skutečně 
Nejvyšší soud…?! 

Dokáži se už mnohem lépe vžít do situace českých Němců, kteří se také ničeho nedopustili a byl jim 
zabrán veškerý majetek, který si poctivou prací vybudovali. Tenkrát jako dnes je vše podle zákona, jen 

se dnes nevraždí, nemučí – pouze se tiše likvidují nepohodlní tím, že se jim znemožní pracovat. Odkazy 

na zákony osobní odpovědnosti za páchané bezpráví soudce nezbavuje. 

O výsledku dražby jsem dosud nebyl nikým informován. Jméno „vítězného“ dražitele je mi známo: 

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.341119 - Břetislav Prokop - Černín, 75, Zdice, 267 51. Nejvyšší podání 

učiněno ve výši: 4 900 000,-Kč. 

Jde o komunálního zastupitele ve Zdicích za Nezávislé s podporou TOP09 a vedoucího výroby 

mezinárodní firmy Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r.o. v Hořovicích, pana Břetislava Prokopa. Napsal 

jsem mu den po dražbě v dobré víře email – viz níže (přečtení potvrzeno). Dosud nereagoval. 

 

• z bulletinu č. 39/2021 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-994.html?key=KJvYHE9X&subid=-

&tmpl=component, tuto část :  

Podal jsem námitku proti vyplacení „odměn“ věřitelům. 
Nařízeno jednání k projednání námitek proti návrhu 
insolvenčního správce na vydání výtěžku ze zpeněžení 

Aktualizováno 19.10.2021: Zvukový záznam z jednání KS 
Praha (12.10.2021), má závěrečná řeč a Usnesení JUDr. 
Tomáše Jirmáska (13.10.2021). Zbytek výtěžku z dražby jsem 
dosud neobdržel. Nepochybně druhá strana udělá vše pro to, 
aby tomu tak bylo i nadále. 

*** 

Aktualizováno 5.10.2021: Dne 8.9.2021 vydal  soudce KS Praha JUDr. Tomáš 
Jirmásek zprávu o zpeněžení majetku v oddlužení a vyzval k podání námitek. Dne 
20.9.2021 jsem podal Námitku. Dne 22.9.2021 nařídil soudce jednání na den 12.10 u KS 
Praha ve 12:00 hod (A/3/10). 
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https://www.sinagl.cz/images/dokumenty_2021/Q3/KS_Praha_Usnesen%C3%AD_Jirm%C3%A1sek_jedn%C3%A1n%C3%AD_12.10_22.9.2021.pdf


 

 

 

Vlevo nahoře je okamžitá SMS-reakce od Martina Majera, rodinného přítele „JUDr.“ Martina Michala a 

Heleny Vondráčkové. Pomlouval mne na sociálních sítích, podal jsem TO, skončilo na PK. Po roce bylo 
odloženo pro promlčení, kdy se údajně zdržoval v cizině. S dalším skalním příznivcem Heleny 

Vondráčkové JUDr. Ivanem Vávrou, se můžete seznámit v komentáři k tomuto článku… 

Nedávno jsem náhodně v autobusu potkal úřednici jedné insolvenční instituce. Sdělila mne, jak se 
rozšířily praktiky podvodníků. Vezmou si milionové půjčky, nějaký čas splácejí, postupně převedou svůj 

majetek na rodinné příslušníky či jiné osoby, podají návrh na insolvenci a po splacení zlomku půjčky 

zákon jejich krádež „zlegalizuje“. 

 

4) odstraníte ze svých stránek www.sinagl.cz následující listiny, jakož i všechny odkazy na ně :  

• listinu nazvanou „Rada ČT 18.05.2022“ na adrese https:// 

view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sinagl.cz%2Fimages%2F

dokumenty_2022%2FQ2%2FRada_%25C4%258CT_body_18.5.2022.docx&wdOrigin=BROW

SELINK, název souboru Rada_ČT_body_18.05.2022 

• listinu nazvanou „Rada ČT 22.6.2022 – o selhávání veřejnoprávní služby České televize:“ na 

adrese  

https:// 

view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sinagl.cz%2Fimages%2F

dokumenty_2022%2FQ2%2FRada_%25C4%258CT_body_22.6.2022.docx&wdOrigin=BROW

SELINK, název souboru Rada_ČT_body_22.06.2022 

• listinu nazvanou „Rada ČT 14.9.2022: Druhý dopis pro radní ČT a vedení ČT – o selhávání 

veřejnoprávní služby České televize“ na adrese https:// 

view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sinagl.cz%2Fimages%2F

dokumenty_2022%2FQ3%2FRada_%25C4%258CT_body_14.9.2022.docx&wdOrigin=BROW

SELINK, název souboru Rada_ČT_body_14.09.2022 

 

5) uhradíte mému klientovi na náhradě nákladů za právní zastoupení částku celkem 34.200,- Kč 

(trojnásobek hlavního úkonu po 11.300,- Kč, jeden režijní paušál po 300,- Kč), a to k mým rukám 

na účet, jak je uveden v zápatí tohoto podání 
 

V případě neodstranění závadového stavu, jak výše popsán, se bez dalšího bude můj klient domáhat 

ochrany svých práv cestou soudní, s čímž pro Vás budou zcela nepochybně spojeny další nemalé 

náklady.  

 

Dne 10.10.2022 

 

                                                                                                                                   Mgr. Jana Gavlasová 

                                                                                                                                     advokát  plné moci  
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