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Rozsudek KS v Brně č.j. 40T 3/2017

Vyjádření asociace Cannabis is The Cure,z.s. ke kriminalizaci člena výzkumného programu Konopí je lék
(Cannabis is The Cure) Tomáše Houfka, nar. 6.1.1983 (rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12.12.2017
č.j. 40T 3/2017-637)
Vážený pane advokáte, vážený soude
Považujeme kriminalizaci člena výzkumného programu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Tomáše Houfka
za porušení čl. 2 a čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Dokládáme, že
1) Apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy byla vědecky prvně doložena již v roce 1994 prof. Manuelem
Guzmánem, srovnávací klinický výzkum dle zcela odlišně farmakologicky složených odrůd konopí není
celosvětově povolen, resp. administrativně ztížen k nerealizovatelnosti. Důvodem absence klinického
výzkumu nejen v oblasti paliativní, ale i kurativní léčby je primárně nemožnost patentovat konopí. Izolace
hlavních a vědecky dobře popsaných kanabinoidů THC a CBD (celkem cca 140 kanabinoidů) nebo jejich
syntetická výroba je mnohem méně terapeuticky účinná než synergický efekt látek v konopí (cca 1100 látek,
2017). Izolované kanabinoidy THC, ev. CBD mají na nemocné - na rozdíl od konopí – negativní vliv a reakce. Z
našeho výzkumu potvrzujeme, že paliativní účinek konopí a jeho produktů na onkologická onemocnění je
úspěšný u 90% nemocných, rizika při odpovědném přístupu neexistují, výsledky v kurativní léčbě však dosud
tak nadějné nejsou, nutno podotknout že vinou ČR, nikoliv OSN, na kterou se ČR pouze a jen vymlouvá.
2) Žádný předpis naštěstí nenařizuje občanům, aby je léčil lékař a byli součástí zdravotnického systému.
Odmítnout alopatickou léčbu je dle nás zcela oprávněné za situace, kdy terapie konopím skrze zdravotnický
systém stojí od 10 do 50.000,- Kč/měsíčně a lékaři jsou v oboru cannabisterapie obecně naprosto
nevzdělávání (první seminář uskutečnil ILF dne 3.10.2017), VŠ skripta mediků jsou financovaná
farmaceutickými firmami a vůči konopí jsou plná nepravdivých informací, obecná demagogická propaganda
o konopí pak zatemňuje mozky i jinak vzdělaným lidem. Rizika konopí jsou dle vědeckých studií na úrovni
kávy. Stávající právní situace vymáhá po občanech povolení k výrobě konopných drog/léčiv, které však
nikdo nevydává a pokud by je MZ ČR se SUKLem vydali jako povolení spojené odkupem konopí z tendru
SUKLU, bylo by povinností občana a) být multimilionářem, b) být extrémně hloupý (SUKL vypisuje tendr na
nevhodně složené konopí) a c) dosáhnout na MZ ČR a SUKLu souhlas, že bohatý a hloupý občan může takto
vyhodit peníze, protože tak extrémně drahý lék pak nikdo nekoupí, přičemž konopí je „plevel“.
3) Bude-li odvolací soud v rámci dokazovaní žádat naše svědectví, jsme připraveni a ochotni svědčit.
Považujeme níže uvedený popis příběhu Tomáše Houfka, „Jak ke konopí přišel“ za dostatečně věrohodný a
soudem nikterak důkazně nevyvrácený. Analogické příběhy občanů odmítajících alopatickou léčbu známe
od jiných členů výzkumu. Považujeme za naprosto nepřípustné, aby se soudce vyjadřoval k odborným
otázkám, kterým nerozumí a současně zakazoval svědky svědčit a nedávat průchod právům obžalovaného.
Dne 12.2. 2018

Mgr. Dušan Dvořák, předseda asociace, vedoucí výzkumu

Příloha: Příběh Tomáše Houfka
„Koncem roku 2014 se mi začal zhoršovat zdravotní stav bylo nutné to řešit, trpěl jsem velkou únavou a
vyčerpaností nechutí k jídlu, které doprovázely bolesti břicha, střev, začal jsem mít krev ve stolici a nesnesitelné
bolesti, dostavily se i dlouhodobé poruchy erekce Viz. lékařská zpráva., které jsem se snažil řešit s lékařem
bohužel bezvýsledně. Trpěl jsem únavou vyčerpaností a nechutí do života, měl jsem arytmii, trávící i vylučovací
problémy, onemocněl jsem Candidou albicans ta se často vyskytuje u lidí se silně oslabenou imunitou nebo
rakovinou. Candidtidu mi potvrdil MUDr. Radovan Trtil doporučil mi hypermangan, který bohužel vůbec

nepomáhal, proto že měl řešit problém pouze na povrchu, ale vůbec neřešil příčinu toho proč se mi toto dělo
ztratil jsem naději, moje problémy se stále zhoršovaly, léky které doporučil doktor byly drahé nepomáhaly a
navíc mi po nich bylo hrozně špatně, moje psychika se zhoršila, rozpadalo se mi zdraví a díky tomu i vztah s
partnerkou, moje naděje v moderní medicínu byly u konce.
Sám se již asi 12 let zajímám o léčbu pomocí fytoterapie což je léčba pomocí bylin, výtažků a různých olejů z
nich, což mohou potvrdit i klienti, kteří mne dlouhou dobu navštěvují. Vím, že konopí má obrovský potenciál
při léčbě spousty druhů nemocí ať už kožních, psychických, onkologických a mnoho a mnoho dalších, pokud se
užívá správně v odměřených dávkách. V červenci 2015 mi moje kamarádka Pavlína Veselá, která dlouhodobě
můj zdravotní stav znala doporučila akreditovanou terapeutku detoxikační medicíny podle MUDr. Jonáše,
Ester Procházkovou, kterou jsem několikrát navštívil a nechal si u ní udělat diagnostiku. Ta zjistila spousty
závažných nemocí, jakož to například alergii na lepek, zatížení organismu plísněmi, hypofunkci štítné žlázy, a
později mi oznámila, že můj zdravotní stav je velice závažný, což si já dobře uvědomoval podle toho jak jsem se
cítil. Řekla mi, že by se mohlo jednat o rakovinu střev, která vypukla na základě dlouhodobého autoimunitního
onemocnění způsobené intolerancí lepku s tím, že by se mohlo jednat i o metastáze v plicích. Řekla, že by bylo
potřeba se nechat vyšetřit a zvážit chemoterapii, toto jsem já odmítl díky předchozí nedůvěře v alopatickou
pomoc. Ester Procházková psala i stručné vyjádření na Krajský soud v Brně a zbytek chtěla u soudu sama
doplnit ve své výpovědi, kterou jsem opakovaně navrhoval. Bohužel jí toto nebylo umožněno.
Okamžitě po tom co jsem se dozvěděl tento závažný zdravotní stav, jsem začal pátrat po tom kde seženu
konopný výtažek o kterém vím díky své praxi terapeuta, že léčí onkologické problémy. Bohužel produkt, který
byl legálně dostupný v Rakousku, byl nekvalitní a velice drahý, aktivně jsem se tedy začal zajímat o výrobu
konopného výtažku víc než doposud, již kdysi jsem konopí užíval na psychické problémy, spousty informací
jsem získal z www.konopijelek.cz od Mgr. Dušana Dvořáka, který dlouhodobě onkologicky nemocným lidem
pomáhá. Informace je čerpal rovněž z přednášek od Doc. RNDr. Lumíra Ondřeje Hanuše, DrSc., Dr.h.c. (nar.
1947)který vystudoval analytickou chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na konci sedmdesátých let se
začal v USA věnovat výzkumu konopí. Je mezinárodně uznávaný k v oboru farmaceutické chemie, a dodnes
pracuje na nejprestižnějším světovém vědeckém pracovišti zkoumajícím konopí. Stejně tak jsem čerpal
informace na přednáškách paní Bushky . www.Bushka.cz která o léčbě konopím též veřejně mluví. Já sám jsem
užíval konopí ve formě kvalitní konopné tinktury a čípků, která mi velice pomáhaly na moje zažívací a
vylučovací potíže, díky konopí se mi vrátila chuť k jídlu i chuť do života. Konopné masti mi vyléčili kožní
problémy, kterými jsem trpěl, klasická medicína v tomto selhala a rady kožního lékaře MUDr. Radovan Trtila
sídlící na dolní české 313 ve Znojmě mi nepomáhaly tak jsem vzal zodpovědnost do svých rukou a moje
problémy řešil pomocí konopných mastí, olejů a koupelí z květů konopí, můj zdravotní stav se díky tomuto
výrazně zlepšil. Konopný výtažek jsem užíval přesně postupů Mgr. Dušana Dvořáka a paní Bushky a
samozřejmě jsem se sám na sobě snažil pozorovat jak na mne konopný výtažek účinkuje. Dávku jsem postupně
zvyšoval až na 1g výtažku denně s tím, že jsem nepociťoval žádný vedlejší účinek proto, že jsem dávku
navyšoval po nízkých terapeutických dávkách, jediné co jsem cítil byla konečně chuť jídlu, moje psychika se
srovnala moje zažívání se zlepšilo můj metabolismus zase začal pracovat. získával jsem díky konopí znovu chuť
do života. A uvědomil si, že konopí má pro mne a pro moji rodinu obrovský léčebný potenciál.
Moje rodina též konopí užívá. Otec, Josef Houfek v podobě mastí, které používá na kožní problémy a hlavně na
bolesti zad se kterými má dlouholeté problémy. Simona Houfková tak i sestra Lenka užívají konopné oleje,
masti a krémy, oleje si přidávají do jídla protože vědí, že tento olej je pro tělo velice prospěšný z důvodu obsahu
esenciálních aminokyselin a spousty minerálů a dalších prospěšných látek, které pomáhají ke správnému
fungování těla. Babička Anežka Misařová bývalá staniční sestra na psychiatrickém oddělení v Břežanech, též
užívá masti spolu s mým dědou Stanislavem Misařem, který dlouho dobu jako materiálně založený člověk
účinkům konopí nevěřil až do doby kdy sám mast začal používat na bolesti zad a kloubů, stejně tak jako i
babička, která díky konopí netrpí tak velkými bolestmi kloubů jako kdysi trpěla. Konopné přípravky užívá i
moje přítelkyně Petra Jeřábková, která sama konopné produkty prodává v našem obchodě se zdravou výživou
ve Znojmě, tudíž i ona ví že běžně dostupné produkty z konopí mají velice nízkou kvalitu, veškeré konopí, které
jsem pěstoval bylo a mělo být použito výhradně pro léčebné účely, chtěl jsem pouze pomoci sobě a svým
blízkým jako terapeut řízené detoxikace navštěvuji již několik let spousty přednášek a školení které jsem
schopen dokázat pomocí diplomů a záznamu o mých aktivitách oboru bylinného léčitelství v centru řízené
detoxikace v Brně, Vodní 16, kde jsem již 3roky aktivním terapeutem a kde se aktivně účastním kongresových
přednášek, kde hovoří ti největší specialisté v ČR, mám přes 30 klientů, kteří ke mne dochází na masáže a
konzultace. Jsem více než přesvědčen, že pokud bych konopí užívat nezačal, můj zdravotní stav by skončil
smrtí. Veškeré tvrzení, které zde předkládám, jsem schopný doložit důkazy svědků, tj. mých klientů mé rodiny,
mých přátel i lékařů u kterých jsem se svými problémy byl až do doby, než sem k nim ztratil důvěru. Tomáš
Houfek“

