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TISKOVÁ ZPRÁVA
Ve středu začíná hlavní líčení s druhou skupinou mladých žen

viněných z účasti v hnutí Resistance Women Unity

Ve středu 29. listopadu 2017 v 9.30 hod. začíná u Obvodního soudu pro Prahu 2, v jed-
nací síni č. 137, hlavní líčení ve věci členek někdejšího hnutí ResistanceWomen Unity (RWU).
V procesu, který se týká skutků z let 2007–9 a kde figurovalo původně patnáct obžalova-
ných, došlo z důvodu nedostatečně kapacity jednací síně k rozdělení na dvě skupiny, přičemž
první z nich byla nedávnoMěstským soudem v Praze pravomocně obžaloby v celém rozsahu
zproštěna. Vedle mimořádné délky řízení je pikantností i to, že obžalovaným, kterým hrozí
až osmileté tresty za propagaci extremistického hnutí, je kladeno za vinu např. uspořádání
mikulášské besídky pro děti nebo dětského dne. Právě absence jakékoli souvislosti mezi tím,
jaké skutky obžaloba popisuje, a trestného činu, který je z nich vyvozován, si povšimlměstský
soud při potvrzení zprošťujícího rozsudku obvodního soudu.

Na to kriticky poukazuje i obhájce sedmi z patnácti obžalovaných, brněnský advokát
Mgr. Robert Cholenský, Ph.D., a dodává: „Nechápu, jaký smysl má toto hlavní líčení, ko-
nané navíc více než deset let od prvního skutku, jestliže se odvolací soud jasně vyslovil, že
žalované skutky nejsou trestnými činy. Proto také bude můj první návrh u hlavního líčení,
aby soud trestní stíhání všech mých klientek zastavil, neboť za dané procesní situace není
důvodu v něm pokračovat.“

S rozčarováním přijímá konání hlavního líčení ve své věci rovněž jedna z obžalova-
ných, Mgr. Zuzana Cvrčková, která v mezidobí sama vystudovala právnickou fakultu a jíž
vleklé trestní stíhání znemožnilo stát se advokátkou, jak si přála. „Nikdy bych nevěřila,“ říká
právnička, „že v demokratickém právním státě mohu být někdy obžalována z toho, že jsem
na dětském dnu stavěla kuželky.“

Text obžaloby, kterou bude soud projednávat, najdete v příloze této tiskové zprávy.

V Brně dne 27. listopadu 2017
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