
odesí|atel: Jan Šinág|' u|. bratří Nejed|ých 335,267 53 Zebrák

V Zebráku, dne 27 .března, L.P ' 2017
otevřený dopis Martinu Micha|ovi

Pane,

jiŽ něko|ik let na mne podáváte trestní oznámení za to co jsem o Vás napsa|. VláČíte mne' jako mnoho da|šich
lidí, po soudech a po|icii. Ve svých č|áncích jsem odha|oval a odhaluji Vaše podvodné' nemravné jednání.

odha|uji Vaše |Ži, nečestné chování a hod|ám v tom i nadá|e pokračovat. Je to náp|ň mé práce nezávis|ého
pub|icisty a angaŽovaného občana. Zato,Že o Vás zveřejňuji pravdu' která Vás odhaluje, poŽadujete opakovaně
om|uvy a mi|iony korun. MoŽná jste zastraŠil některé novináře, v mém případě se Vám to nepodaří. Svými
opakovanými trestními oznámenÍmi, obtěŽujete mnoho |et nejen mne, ale i Vaše býva|é spo|upracovnÍky,
manŽe|ky, ko|egy, rodinné přísluŠniky a opakovaně českou justici i po|icii. Chcete stá|e to samé - peníze!

Po mně chcete finanční satisfakci za poškození VaŠeho ,,dobrého jména.. ve výši, která dnes souhrnně činí
5'950.000,-Kč, Chápu, Že při exekuci 20 mi|ionů Kč, která je na Vás pravomocně uva|ena za zpronevěru peněz'
potřebujete sehnat a|espoň něco, kdyŽ sám nevydě|áváte a Žijete z podpory He|eny Vondráčkové.

Z |ogiky VaŠí platební neschopnosti vyp|ývá, zjakých zdrojů jsou p|aceny VaŠe zá|iby v podávání trestnÍch
oznámeni, ze kterých asi také pIatíte právnís|uŽbyVaŠi právní zástupkyně Mgr.Jany Gav|asové. Ve va|né větŠině
jste neuspě|i. Přesto opakovaně podáváte trestní oznámení a to i něko|ikrát v té samé věci!

JSte to právě Vy, kdo cíleně poškozuje a nezodpovědně dehonestuje ve ve|ké větŠině s|ušné |idi za to, Že si
dovo|ili o Vás říci, nebo napsat pravdu, nebo se pokusi|i ji odha|it. Na mne podáváte trestní oznámení za to, Že

zpochybňuji Vaše vysokoškolské vzdě|áni, VaŠe podezře|é podnikatelské záměry, VaŠe osvědČení pilota

dooravníc|r |etade|, VaŠe právní a finanční k|ičky, VaŠi pozici jednatele Agentury MM a také proto, Že odha|uji

VaŠe nečestné jednání coby manŽeIa známé zpěvaČky.

Informace na webových stránkách www.sinaq|'cz o Vás a Agentuře MM jsou záuažné a pod|oŽené fakty. Misto
jejich vyvrácení podáváte da|ší a da|ší trestní oznámení. Martine Micha|e, vyzývám Vás' abyste dokáza|' Že jsem

se ve svých č|áncích mý|i|' Potom se samozřejmě om|uvím. Aby se tak moh|o stát, očekávám od Vás:

1)DoloŽte' ze nejste otcem syna VaŠí právničky Mgr Jany Gav|asové' Vyvraťte tedy sexuá|ní kauzu' o které

m|uvi ce|á hudebni veřejnost. Vyvraťte tím tedy i to' Že d|ouhodobě podvádíte Vaši manŽe|ku HV. V rodném |istě
prý není údajně uveden otec dítěte Vaší právničky? Před|oŽte důkaz' Že NEJSTE otcem jejího syna. StaČí
jednoduchá zkouŠka otcovství _ DNA' Jde o rych|ou, bezbo|estnou, spo|eh|ivou zkouŠku, která vŠe vyjasní.
Negativní výs|edek zkoušky DNA jednoznačně potvrdí, Že š|o o pomluvu. KaŽdý, kdo si je jist, Že není otcem, tuto

moŽnost vyuŽije. Je to rych|á, nezpochybnite|ná metoda' ověřený negativní výs|edek s om|uvou obratem
zveřejním' K tomuto kroku vás veřejně vyzývám!

2) DokaŽte pravost titu|u JUDr., kterým se ch|ubite' Casto své oponenty nazýváte nevzdě|anci. Bylo by proto

dobré' abyste Vy sám věrohodně do|oŽil, Že váš titu| JUDr., kterým jste se prokazova| v zaměstnánÍ, v osobnÍch i

veřejných dokumentech a také u soudu, je právop|atný' Mnozí Váš titu| zpochybňova|i, Vy jste po nich Žáda|

omluvu a předevŠím finanční odŠkodnění - opět v řádu statisíců korun' Jistě tedy rád veřejně a naprosto
transparentně doloŽíte dok|ady o svém studiu na vysoké ško|e a dokáŽete, Že máte vysokoškolskévzdé|ánÍ aŽe
se jedna|o o pom|uvu. KaŽdý abso|vent studia na VŠ bez prob|ému uvede název Ško|y, dobu studia' dip|om,

index, oponenta dip|omové práce, 1ejí název atd. Pokud jste vystudova| práva na vysoké Ško|e, jak tvrdíte Vy'
Vaše manŽe|ka iVaŠe právní zástupkyně, není nejmenší důvod k utajovánÍ a doklady o studiu jistě před|oŽíte.

V souvislosti s Vaším vzdě|áním byste mě| před|oŽit i dok|ad' kde a jak jste získa| osvědčení pilota dopravních
|etade| a Že jste zde s|oŽiI speciá|nÍ zkouŠku z angIičtiny, která je k tomuto povo|ání bezpodmínečně nutná' To
vše jste potřeboval, abyste údajně moh| řÍdit VáŠ dopravní Boeing. K tomuto kroku Vás veřejně vyzývám|

3) Za třeti Vás vyzývám k omluvě. VáŠ nejstarŠí syn Martin |Vicha| je Údajně homosexuá|? Vy sám homosexuály
označujete výrazy, které jsou uráŽ|ivé a dehonestující' Proto i kvů|i svému synovi byste se mě| homosexuá|ům

omluvit, aby-VaŠe uráŽky nepada|y i na VaŠeho syna. om|uvte se za následující výrazy, které jste na jejich

adresu veré1ne uŽil na svém FB profi|u: Buzna' buzniČka.chudinka, nula' nýmand bez vzdě|áni, hysterická

buznička a da|Ší, mnohem odpudivějŠí výrazy, které uŽzVašeho FB by|yodstraněny',,Tep|oušema.. jste nazval i

Janise Sidovského azpěváka Pav|a Vítka' na které jste podal trestní oznámeni. Stačí, kdyŽ se om|uvíte na svém

FB profi|u. K tomuto kroku Vás veřejně vyzývám!

Tímto jednoduchým a účinným způsobem máte moŽnost dokázat, Že se ze strany Vašich kritiků jedna|o o

pomIuvy a nepravdivé výroky na VaŠi adresu a Že jste Čestný a pravdom|uvný č|ověk. Já pak zpochybněné
informace ze svých webových stránek odstraním a veřejně se Vám omluvÍm.

Jan ŠinágI v.r

P.S.
Zas|áno doporuČeně s dodejkou na adresu nÍŽe, dne 27.března2017:

Pan
Martin Michal'
Sportovní 122
252 03 Ritka
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