V Uherském Hradišti 23.11.2018
Vážená paní inženýrko,
dovolte, abych Vás srdečně pozdravil jménem svým a jménem Spolku Spravedlnost, který
vznikl na obranu nespravedlivě odsouzených v kauze fotovoltaických elektráren Chomutov.
Víme o Vás, že jste nejen sympatická, ale i statečná žena, která zcela správně trvá na své
nevině. Spolek Spravedlnost vznikl v srpnu letošního roku a dnes již má tisíce
podporovatelů. Jsme přesvědčeni, že jste se stala obětí justičního omylu jen proto, že jste
svědomitě plnila své pracovní úkoly a že jste byla ve špatné době na špatném místě.
Zejména ve Vašem případě považujeme postoj justice za velmi nestandardní a
nespravedlivý. O této skutečnosti jsem informoval svým dopisem pana Miloše Zemana,
prezidenta ČR 20. 8. 2018. Z jeho odpovědi je mimo jiné zřejmé, že dává šanci opravným
prostředkům. Současně s tím si Vás dovoluji informovat, že Spolek Spravedlnost se sídlem v
Uherském Hradišti uskutečnil již celou řadu úspěšných akcí na podporu nespravedlivě
odsouzených v uvedené kauze.
Setkání přátel Zdeňka Zemka a dalších nespravedlivě odsouzených v Uherském Hradišti a v
Praze se zúčastnilo až nečekané množství podporovatelů spolku, kteří vyjádřili svůj
nesouhlas s postupem justice v petičních listinách. Jak jste byla možná již informována,
velmi zdařilou akcí byl rovněž Koncert pro dobré lidi - Zhaslé slunce, na kterém vystoupil BIG
BAND Felixe Slováčka se svými hosty a slovenská skupina No Name. Koncertem, v jehož
průběhu jsme pokřtili novou knihu s názvem ,,Spravedlnost pláče“ obsahující celou řadu
argumentů a důkazů o nevinně odsouzených, provázel Saša Hemala. Při přípravě koncertu
jsme přikládali velký význam na termín 17. 11. 2018, tedy symbolicky na státní svátek Den
boje za svobodu a demokracii.
Jsme naprosto přesvědčeni o Vaší nevině, a tak se dokážeme vžít do toho, jak právě Vy
vnímáte slovo ,,svoboda“. Koncertu se zúčastnilo 600 podporovatelů spolku, kteří se
podepsali do petiční listiny. Dále Vás informuji, že z podnětu Spolku Spravedlnost vznikl
dokumentární film Nebezpečné slunce, který natočila TV Slovácko a který seznamuje
širokou laickou i odbornou veřejnost s argumenty obhajoby. I do budoucna připravujeme
celou řadu akcí, na kterých budou lidé podepisovat petiční listiny.
Vážená paní inženýrko,
současně dovolte, abych Vás informoval, že Spolek Spravedlnost bez ohledu na výsledek
opravných prostředků se rozhodl požádat pana Miloše Zemana, prezidenta České republiky,
aby Vám udělil milost.
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Vážená paní inženýrko,
pokud budete trávit ve vězení vánoční svátky, nepřeji Vám, aby byly pěkné, protože by to
bylo pokrytectví. Přeji Vám, abyste vše přežila ve zdraví a jsme přesvědčeni, že
spravedlnost se navrátí s opravnými prostředky.
S obdivem, uznáním a úctou
Dr. Petr Vašát
předseda Spolku Spravedlnost

Vážená paní
Ing. Michaela Schneidrová
Věznice Světlá nad Sázavou
P.O.Box 31
582 91 Světlá nad Sázavou
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