v Uherském Hradišti 3.12.2018
Vážená paní, pane
dovolte, abychom Vás informovali, že z iniciativy přátel nespravedlivě odsouzených v kauze
fotovoltaických elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun Chomutov vznikl v srpnu letošního roku Spolek
Spravedlnost, který již uskutečnil celou řadu úspěšných akcí, aby se široká odborná i laická veřejnost
dozvěděla co nejvíc informací a argumentů obhajoby o tomto nespravedlivém procesu. O vzniku Spolku
Spravedlnost a výhradách k postupu justice v této kauze byl informován dopisem ze dne 20.8.2018 pan
prezident ČR Miloš Zeman, který ve své odpovědi mimo jiné upozorňuje na význam opravných prostředků.
Protože vše nasvědčuje tomu, že i nadále trvá dohoda o mediálních výstupech ve spojitosti s elektrárnami
Saša-Sun a Zdeněk-Sun, jsme nuceni Vás oslovit touto formou. Velký důraz v tomto kontextu klademe na
to, aby se občané v naší zemi dozvěděli i jiné informace než ty oficiální z jednostranných tiskových zpráv.
Vhodnou příležitostí k tomu bylo setkání podporovatelů spolku v Uherském Hradišti a v Praze, na kterém
se sešlo až nečekané množství účastníků, kteří podpisem na petičních listinách vyjádřili pochybnosti
s postupem justice v této kauze. Současně s tím jsme symbolicky 17.11.2018, ve Státní svátek Dne boje za
svobodu a demokracii zorganizovali na podporu nespravedlivě odsouzených koncert ,,Zhaslé slunce“
s BIGBANDEM Felixe Slováčka a jeho hosty a skupinou No Name v Uherském Hradišti za účasti více jak 600
podporovatelů spolku. Spolek Spravedlnost připravuje i v budoucnu řadu dalších akcí.
Vážená paní, pane
obracíme se na Vás jako na zástupce lidu se zdvořilou žádostí o seznámení se s hlavními argumenty
obhajoby v této kauze a postupem Spolku Spravedlnost. Z tohoto důvodu si Vám dovolujeme poslat
v příloze tohoto dopisu leták, knihu ,,Spravedlnost pláče“ a dokumentární film ,,Zhaslé slunce“, který
natočila TV Slovácko a který Vám posíláme na přiloženém USB.
Vážená paní, pane,
Spolek Spravedlnost si neklade za cíl bojovat s justicí, ale požadovat, pokud možno i s Vaší podporou, aby
jednání v případě opravných prostředků bylo objektivní a spravedlivé a bez jakéhokoliv vlivu.
Do další Vaší záslužné práce Vám přejeme vše dobré a jsme přesvědčeni, že nejen v této kauze
napomůžete dle svých možností volnému průchodu spravedlnosti.
S pozdravem Dr. Petr Vašát
předseda Spolku Spravedlnost
Určeno:
Prezidentovi ČR, předsedovi Senátu Parlamentu ČR, předsedovi Poslanecké sněmovny ČR, premiérovi ČR,
ministrům vlády ČR, poslancům a senátorům, předsedovi Nejvyššího soudu ČR, předsedovi trestního
kolegia Nejvyššího soudu ČR, hejtmanovi Zlínského kraje, předsedovi Ústavního soudu ČR, předsedovi
Nejvyššího správního soudu ČR, Společnosti pro právní stát
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