
 
Vyrozumění 
 
Komise k projednávání přestupků Města Hořovice Vám tímto sděluje, že řízení ve věci 
přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst.1 písm. a) zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl dopustit pan Jan Šinágl, nar. 9.12.1952, bytem 
Žebrák, Bratří Nejedlých 335 tím, že  
 

- dne 10.10.2009 měl uveřejnit na stránkách http://sinagl.bigbloger.lidovky.cz článek pod 
názvem „KPV ČR Národní fronta?“, ve kterém měl lživě uvést, že „se dne 7.10.2009 

konal další soud Heleny Vondráčkové, resp. její agentury, kupodivu bez obvyklého zájmu 

médií?“ a „že by i zde měl svůj vliv  Jiří Paroubek, který se s Martinem Michalem dobře 

zná?“. Současně měl zveřejnit výpověď svědka Jiřího Vondráčka a zpřístupnit tak jeho 
dehonestující výroky na adresu navrhovatelů Martina Michala a Heleny Vondráčkové 

 
- dne 4.11.2009 měl uveřejnit na stránkách http://sinagl.bigbloger.lidovky.cz článek pod 

názvem „Nahromaděná špína začíná bublat a pořádně zapáchat!“, ve kterém měl 
napadnout pana Martina Michala tím, že jej měl označit jako nemravného a toto jako 
újmu měla pocítit i jeho manželka  Helena Vondráčková 

 
- dne 25.11.2009 měl uveřejnit na stránkách http://sinagl.bigbloger.lidovky.cz článek pod 

názvem „1939 – místo boje, hajlování?! 1989 – místo boje, zvonění klíčky …“, ve kterém 
měl lživě popsat průběh ústního jednání u Městského soudu Praha dne 25.11.2009 ve 
sporu mezi Agenturou MM Praha, s.r.o. a paní Martou Kubišovou a dále měl lživě 
prezentovat rozhodnutí soudu následujícími výroky: 
a) „dnes dal soudce Martě Kubišové za pravdu“ 

b) „dle očekávání se nedostavili ani Helena Vondráčková, ani její manžel Martin 

Michal“ 

c) „mimochodem Martin Michal pokračuje ve stejném stylu dále. Podal žalobu na 

knížete Lobkowicze. Opět byla, tentokrát asi skutečně, uzavřena nějaká forma dohody 

na vystoupení Heleny Vondráčkové. Poté, co Martin Michal zjistil, že koncert 

organizuje i kníže Lobkowicz, okamžitě, v rozporu se smlouvou požadoval mnohem 

více za vystoupení. To nebylo samozřejmě akceptováno, nato agentura Martina 

Michala, resp. Heleny Vondráčkové podala TO na knížete Lobkowicze. Kolik lidí asi 

s sebou stáhne do záhuby tento člověk (sebe určitě), pokud se nezačne léčit…“ 

      Tyto výroky považují navrhovatelé Martin Michal a Helena Vondráčková za  
dehonestaci jejich osob. 
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Výrokem u zveřejněné závěrečné řeči navrhovatelky Mgr. Jany Gavlasové, jakožto 
právní zástupkyně žalobce ve výše citovaném sporu, „závěrečná řeč Mgr. Gavlasové – 

pro silné nervy…“ měl slovně napadnout navrhovatelku Mgr. Janu Gavlasovou. 
 
Ve vyjádření k podanému trestnímu oznámení ze strany navrhovatelů měl  vyjádřit 
souhlas a hlásit se k pomluvám a lžím na adresu navrhovatelů Heleny Vondráčkové, 
Martina Michala, Mgr. Jany Gavlasové  a Michaely Kocourkové, jak byly zveřejněny 
v článku „Návrat Golden Kids skončil před pražským městským soudem“ na stránkách 
www.k213.cz a tímto měl označit všechny navrhovatele za nemravné, pokud mají tu 
drzost onu „záslužnou činnost“ tohoto občanského sdružení kritizovat, či zpochybňovat. 

 
bylo dle § 76 odst.1 písm.f) citovaného zákona  zastaveno, neboť odpovědnost za přestupek 
zanikla. 
 
 
 
 
Předsedkyně komise: 
Mgr. Drahomíra Špičková 
 
 
 
Obdrží: 
Jan Šinágl, Žebrák, Bratří Nejedlých 335 

- zastoupen p. Tomášem Pecinou, Praha 2, Slezská 56 
 
Helena Vondráčková, Řitka, Sportovní 122 
Martin Michal, Řitka, Sportovní 122 
Michala Kocourková, Praha 6, Kafkova 680/20 

- zastoupeni advokátkou Mgr. Janou Gavlasovou, Chýně, Západní 449, 253 01  Hostivice 
 
Mgr. Jana Gavlasová, Chýně, Západní 449, 253 01  Hostivice 
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