
Tisková zpráva
Dne 2. prosince se uskuteční odročené hlavní líčení 
s obviněnou místopředsedkyní občanského sdružení 

Dělnická mládež Lucií Šlégrovou

V pátek 2. prosince 2011 od 12.00 hod., u Okresního soudu v Mostě, v jednací 
síni č. 16, se uskuteční odročené hlavní líčení s Lucií Šlégrovou, místopřed
sedkyní občanského sdružení  Dělnická mládež, obviněnou z přečinu projevu 
sympathií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Za to jí hrozí 
až tři roky vězení.

Přečinu se L. Šlégrová měla dopustit tím, že při svém projevu na demonstraci 
v r. 2010 dvakrát po sobě užila slovního spojení „národní socialismus“. Soudní 
znalec Michal Mazel z toho dovodil, že obviněná propagovala německý nacis
mus, a protože v projevu rovněž hovořila o vládní garnituře jako o  „vyvole
ných“, obvinil ji rovněž z projevu antisemitismu.

Obhajoba však zjistila, že M. Mazel za své posudky zpracovávané pro jediného 
zadavatele, Policii České republiky, pobírá statisícové odměny a vykazuje za 
ně několikanásobně vyšší počet odpracovaných hodin, než odpovídá reálným 
proporcím a než je fakticky možné. Tím se znalec na účet státního rozpočtu 
každoročně obohacuje o nemalé částky.

„Takové jednání může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podvodu,“ 
říká  pražský  advokát  JUDr.  Petr  Kočí,  Ph.D.,  který  Lucii  Šlégrovou  před 
soudem obhajuje. „O nestrannosti znalce, jemuž policie takové jednání umož
ňuje a jehož si jako svého oblíbeného,  »dvorního« znalce opakovaně vybírá, 
nemůže být přirozeně ani řeči.“

„Trvám na to, co jsem ve svém projevu řekla,“ dodává Lucie Šlégrová k obvi
nění,  „nikdy jsem nepropagovala nacismus, jen jsem se přihlásila k politice 
Dělnické strany sociální spravedlnosti, jejíž jsem členkou. Jak je vůbec možné, 
že  jsem  souzena  za  propagaci  něčeho,  o  čem  třeba  Jiří  Paroubek  hovoří 
naprosto beztrestně? Na myšlence národního socialismu není  nic špatného, 
vždyť členy národně-socialistické strany byli, mimo mnoha jiných významných 
politiků, i Edvard Beneš nebo Milada Horáková!“
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„Je  to  skutečně  k  neuvěření,“  dodává  obhájce  Kočí.  „Při  výslechu jsem se 
zeptal znalce Mazla, zda by bylo trestné, kdyby to samé, co moje klientka, řekl 
pan Paroubek. On odpověděl, že samozřejmě nikoli, že důležitější, než co bylo 
řečeno, je, kdo to vyslovil. To je absurdní!“

Další pikantní okolností je, že případ soudí jako samosoudce JUDr. Bohumila 
Huňáčková, předlistopadová členka Komunistické strany Československa.

Na odročeném jednání bude již pravděpodobně vyhlášen rozsudek.

V příloze této tiskové zprávy najdete plný text usnesení o zahájení trestního 
stíhání a podanou obžalobu.

Telefonické spojení na P. Kočího: +420-777626065
Telefonické spojení na L. Šlégrovou: XXX

V Praze dne 25. listopadu 2011


