V Uherském Hradišti 7. 12. 2018
Vážený pane prezidente,
situace si vyžaduje, abychom se na Vás obrátili s následující prosbou. Blíží se konec roku
2018, každý z nás začíná vnímat stále intenzivněji atmosféru blížících se vánočních svátků.
Je to období, kdy prezident, ministr, zemědělec, lékař, zedník či soustružník mají k sobě
zpravidla blíž než kdykoliv jindy. Už ani nevím, kdo a kdy, vyslovil nadčasovou myšlenku, že
nejvyšším principem člověčenství by mělo být dělat dobro. Klademe si otázku, proč právě
Vy, který dokážete s přehledem a elegantním způsobem Vám vlastním čelit nástrahám a
často zlu Vašich kritiků a nepřátel, tak hrozně šetříte dobrem velkoryse se zastat nevinné
paní Ing. Michaely Schneiderové, odsouzené jen za to, že svědomitě plnila své pracovní
úkoly. Vy, o kterém jsme přesvědčeni, že máte dostatek informací, životních zkušeností a cit
pro spravedlnost, musíte nejlépe vědět, že v tomto případě došlo k závažnému justičnímu
omylu. Kdo není z nějakých důvodů slepý a hluchý, tak ví, že Michaela Schneiderová se
stala obětí zájmových skupin, nástrojem vydírání a nátlaku na svoji ředitelku paní Alenu
Vitáskovou. Udělit milost prezidenta osobám z humanitárních či zdravotních důvodů je sice
ušlechtilé, ale kde se má dobrat spravedlnosti ten, který bohužel pro něj v tomto případě je
zdravý, ale nade vše pochyby nevinný. Jistě máte přehled o činnosti našeho soudnictví a
víte, že rozhodování našich soudů není vždy zcela nezávislé na určitých tlacích.
Vážený pane prezidente,
v kontextu s tím, co uvádíme, v návaznosti na můj dopis ze dne 20.8.2018 ve věci
chomutovských fotovoltaických elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun a především na základě
rozhodnutí Spolku Spravedlnost ze dne 29.11.2018 se na Vás obracíme se žádostí o
udělení milosti pro nespravedlivě odsouzenou paní Ing. Michaelu Schneiderovou, bez
ohledu na výsledky opravných prostředků. Paní Schneiderová má plnou podporu Spolku
Spravedlnost a dnes již i tisíce občanů, kteří vyjadřují svůj nesouhlas s postupem justice
svým podpisem v petičních listinách. Protože jako hlava státu nejste povinen někomu
zdůvodňovat své rozhodnutí, jde v této věci výlučně o akt odvahy, moudrosti a nezávislosti
státníka, který má cit pro spravedlnost a vůli konat dobro tam, kde prokazatelně panuje zlo.
Vážený pane prezidente,
někteří dobro jen vykládají, ale očekávají ho spíš od těch druhých. Dobro se nedá jen
vykládat bez konkrétních činů. Spolek spravedlnost Vás naléhavě zdvořile žádá o konkrétní
čin, o amnestii pro Ing. Michaelu Schneiderovou.
Přejeme Vám pěkné vánoční svátky a vše dobré v roce 2019.
S úctou Dr.Petr Vašát
předseda Spolku Spravedlnost
Vážený pan
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