Váţená paní poslankyně, váţený pane poslanče
Pokud byste měli společně s členy Vašeho poslaneckého klubu zájem zvýšit
příjmy a sníţit zátěţ na státním rozpočtu a veřejných prostředcích v řádech
miliard, nabízím se.
Reference na mou odbornost sociálně prospěšného podnikatele,
psychoterapeuta, výzkumníka a především zakladatele inovativních
a finančně efektivních veřejně prospěšných zdravotně sociálních
a vzdělávacích sluţeb vám mohou dát:
-

-

-

Exrektoři Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Jana Mačáková a prof.
Josef Jařab, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně MUDr.Petr Popov a ředitelka Ernst &
Young v ČR Magdalena Souček.
Partnerské neziskové organizace jako je Nadace Charty 77 Konto bariéry,
Národní dobrovolnické centrum Hestia, Česká unie pro podporované
zaměstnávání, Sananim, Rytmus, Quip, Výbor dobré vůle, InternetPoradna,
Fokus a dalších včetně soukromých firem jako je Microsoft, Olympus či Dell
nebo veřejné instituce jako Národní knihovna.
Premiéři Blair, Špidla a Fischer, kterými jsem byl za svou práci rovněţ
oceněn.

Jsem jedním z mnoha, kteří se podíleli na formulaci vládního prohlášení pro
předsednictví v Evropské unii. Mimo jiné jsem autorem pasáţe o výzkumu
efektivity prostředků EU, která je cíleně mařena a sabotována na řadě
ministerstev. Mám pro Vás apel i osobní přání. Byl bych velmi rád, kdyby:
-

Budoucí ministr/ministryně nemusel/-a na interpelace uvádět nepravdivé
a záměrně matoucí údaje jako odstupující ministr Šimerka v lednu 2010
poslankyni Čurdové a poslancům Bublanovi a Svobodovi, aby zamaskoval
nemravné a nezákonné jednání orgánů MPSV ČR, které nyní dluţí první
české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF v Praze na Ţiţkově, který
jsem zaloţil a vedu, přes 3,5 mil. Kč (ve skutečnosti přes 7 mil. Kč, polovinu
jsem zajistil i proti vůli MPSV). Ateliér ALF je v roce 2005 státem objednaná
škola veřejných sluţeb zaměstnanosti otevřená i lidem s těţkým
handicapem, ukázka reformy terciálního vzdělávání, škola oceněná
v dubnu 2009 na ministerské konferenci EU příkladem dobré praxe EU.
Přispějte prosím k tomu, aby státní orgány Ateliéru ALF peníze okamţitě
vyplatily! Vím, ţe řádným prošetřením případu policií a protokorupčním EU
OLAF dojde k rozkrytí nastavení čerpání fondů EU k tunelování, popírání
principů evropské strukturální politiky, maření indikátorů pro sledování
efektivity a suplování běţné státní agendy fondy EU s tragickými dopady
na státní rozpočet za pár let později, ale být v takovém objemu podváděn
a okrádán vlastním státem, kterému neškodím, nemohu přejít jen tak.

-

Budoucí ministr/ministryně nemusel/-a na interpelace uvádět nepravdivé
a záměrně matoucí údaje jako odstupující ministryně Jurásková
předsedkyni parlamentu Němcové, aby zamaskovala nemorální a

nezákonné jednání MZ ČR vůči nemocným lidem, kteří se – v souladu
s tisíciletou tradicí a nejmodernějšími poznatky světové vědy prvotně
formulované právě českými vědci - rozhodli léčit konopím. Zhruba 100
nemocných a jejich blízkých, které jsem jako zakladatel odborné
společnosti Konopí je lék,o..s vyzval, aby poslance informovali a poţádali o
změnu legislativy (stačí trestní zákon naplnit a doplnit vyhláškou a
sekundárně změnit zákon o OPL, který je bez sankcí), bylo oprávněně
konsternováno nezájmem a lhostejností členů předchozího parlamentu.
Pouze paní poslankyně Němcová interpelovala ministryni zdravotnictví,
většina poslanců nereagovala anebo nevěděla, ţe schválili trestní zákoník,
který dává od ledna 2010 nemocným nejhorší právní postavení od roku
1989. Ministryni Juráskové jsem v prosinci 2009 při přebírání vládní ceny za
edukaci odborné i laické veřejnosti webem Konopí je lék předal léčivé
konopí a jeho produkty (mast, tinkturu a výtaţek), které se ministryně
veřejně zavázala prověřit pro léčbu nemocných. Namísto toho na mne MZ
ČR o 10 dní později poslalo policii. Ministryně Jurásková neudělala
absolutně nic pro to, aby policií zcizených 300 kg. léčivého konopí bylo
vráceno odborné společnosti Konopí je lék,o.s., protoţe bylo doloţitelně
určené pro výzkum s olomouckou a jeruzalémskou univerzitou a Konopnou
apatyku královny koloběţky první v Ateliéru ALF, kam posílají nemocné
lékaři z celé ČR a policie jedinou konopnou apatyku toleruje. Můţete-li
nám v této situaci pomoci, nebudeme muset nemocné posílat na
černých trh se všemi riziky. Připravovaný vstup farmaceutické firmy na náš
„zdravotnický“ trh likvidace jediné veřejně známé a na solidaritě a
dobrovolnictví zaloţené levné neziskové organizaci potěší, byť ve
výsledcích u nemocných v konkurenci s nám neuspějí. Nesmíme to však
provést doloţit, přestoţe spolupracujeme s lékaři a lékařkou je i
předsedkyně Konopí je lék. Opravdu schvalujete jako Vaši předchůdci
posílat nemocné na černý trh? Přečtete si prosím alespoň jeden z dopisů,
které nemocní psali předchozím členům parlamentu. Jste to právy Vy, kdo
můţe situaci změnit ještě letos, protoţe v září říjnu po dozrání pár rostlin
konopí na českých zahrádkách budou daní lidé pod trestní sazbou aţ 8 let
nepodmíněně.
-

Souhrnně a zjednodušeně viz přiložená pohlednice.

Děkuji Vám za Váši odpověď, zájem a čas a jsem s přáním pevného zdraví
a stálé pohody
Mgr. Dušan Dvořák, zakladatel www.atelieralf.eu a www.konopijelek.cz
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