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Vážení pánové předsedové poslaneckých klubů

Kanceláří Sněmovny máme opakovaně potvrzeno, že podání členů asociace Cannabis is The Cure, z.s.
(12x) adresovaná od 3.7.2018 všem předsedům poslaneckých klubů jako např. žádost Evropské koalice
pro spravedlivou drogovou politiku ze dne 23.9.2018 adresovaná ústavnímu soudu, nebo např. aktivní
ústavní stížnost vazebně vězněných a exekuovaných manželů Kočířových, sp.zn. IV.ÚS 1140/18 s důkazy
důvodného podezření na systémovou justiční korupci a kartel justice s trestní exekutivou byly předány
předsedům poslaneckých klubů.  Velmi podrobně jsou v nové Sněmovně informování zejména poslanci
Marek Novák (ANO), poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (ODS) a poslanec Lukáš Kolařík (Piráti).

Jak vám bylo a je tímto podáním opětovně doloženo, justice a exekutiva od roku 2010 v rozsudcích
odsuzujících občany k trestům včetně exemplárních až 8 let vězení za léčbu a výzkum konopí nepravdivě
uvádí, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor) a výrobu konopí jako léku
zákon jako technický předpis údajně neupravuje jako v případě na 8 let vězněného Tomáše Houfka. 

Před podáním žaloby na veřejnoprávní média a jejich kontrolní orgány za letitou cenzuru v této věci se
na vás obracíme se závěrečnými důkazy ve víře, že této žaloby nebude třeba a budete konat. Důkazy
dokládáme na případu vězněného člena asociace Cannabis is The Cure,z.s., kolegy a kamaráda Tomáše
Houfka. 

Na  základě  vám  doložených  důkazů  žádáme  oprávněně  propustit  všechny  vězně svědomí,  žádáme
oprávněně  přijetí  potřebných  opatření,  dokládáme  však  rovněž  právní  jistoty  změny  v  době
nevymahatelného  trestního  předpisu,  který  bohužel  justice  účelově  od  roku  2010  odmítá  předat
Soudnímu dvoru k vyřešení  předběžných otázek  a  tvrdí  účelově,  že  konopí  je  prekurzor,  o  kterých
Soudní dvůr nerozhoduje, což je faul v přímém přenosu.  

Protože  přílohou  doložené důkazy  umí  pojmout  i  právně  nevzdělaný  člověk,  vy  jste  zákonodárci,
žádáme vás o sdělení vámi přijatých opatření vašich stran nejpozději  do stého výročí oslav  vzniku
republiky 28.října 2018. 

Interpelaci  ministra  spravedlnosti,  ministra  kultury,  ředitele RRTV a ředitelů  veřejnoprávních médií  a
policie považujeme za oprávněný krok, nikoliv však dostatečný. O vyřešení dané problematiky usilujeme
veřejně od 21.3.2008, podali jsme tři legislativní návrhy. Na právním chaosu v tak citlivé věci nemáme
sebemenší zájem. 

Jak dokládáme přílohou na konkrétních číslech jednacích veřejně ověřitelných odmítavých rozhodnutí
nejvyššího a ústavního soudu,  za spáchané zločiny a neblahý stav prý mohou poslanci a máme u vás
lobovat za změny. Dokládáme vám důkazy, že toto účelové tvrzení justice není pravdou a že jste dali
justici a trestní exekutivě dostatek nástrojů chovat se v souladu se zákony. 



Konkrétně vám přílohou k vašemu rozhodnutí přikládáme tyto důkazy 

1. Žádost ze dne 10.10.2018 o přijetí opatření poslanci, veřejnoprávními médii,  policií  a ústavním
soudem.  Žádost  je  schválena  zřizovateli  Edukativní  konopné  kliniky,  členskými  organizacemi
asociace Cannabis is The Cure,z.s. a členy náboženského spolku Church of Nature,z.s. s důkazy
konkrétní justiční korupce na straně 4, analogicky v odsuzujícím rozsudku proti Tomáši Houfkovi.
Naše požadavky jsou stručné a jsou uvedeny na straně 3 žádosti.

2. Pravomocné anonymizované rozhodnutí vrchního soudu ze dne 27.6.2018, na základě kterého je
Tomáš Houfek vězněn s trestem na 8 let vězení a exekuci majetků a ministr spravedlnosti je
nečinný, přestože je doloženo porušení nálezu ústavního soudu – viz strana 4 žádosti ze dne
10.10.2018, viz bod 58 rozhodnut vrchního soudu na straně 22, nikoliv bodu 58 na straně 20. 

3. Aktivní ústavní stížnost sp.zn.  II.ÚS 2804/18 vedoucího výzkumu Konopí je lék a ex  předsedy
asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Dušana Dvořáka obviněného od roku 2010 desetkrát za
nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv s explicitními důkazy justiční korupce a kartelu. 

4. Dne  3.9.2018  olomouckým  krajským  soudem  zamítnutá  argumentace  odsouzeného  člena
výzkumu a správního rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.  Marka Rybáře odkazující marně
stejně  jako  manželé  Kočířovi,  Tomáš  Houfek,  Dušan  Dvořák  a  další  kriminalizovaní  členové
asociace na nález ústavního soudu ze dne 5.10.2017, který obecná justice ignoruje a tvrdí dál
nepravdivě, že konopí je prekurzor apod. účelové fauly. 

5. Dne  9.10.2018,  č.j.  S  315/2018  rozhodl  předseda  nejvyššího  soudu  (opětovně),  že  konopí  je
prekurzor, jak pro Tomáše Houfka, Marka Rybáře i Dušana Dvořáka, jak ostatně  uvádí soudci
nejvyššího  soudu  od  27.10.2011  a  kárný  podnět  na  nepravdivě  jednající  soudce  (opětovně)
předseda soudu nepodá a dovolání Tomáše Houfka nejvyšší soud dosud neobdržel. 

Vážení předsedové, sdělujeme vám, že jsme domluveni s Kanceláří Sněmovny na fotografické
výstavě ve Sněmovně „Deset let cesty ke svobodě“  ke konci února příštího roku navazující s
podtextem „Velký únor léčby konopím“ na světoznámý fotografický epos Jindřicha Štreita Cesty
ke svobodě. 

Fotograf Jindřich Štreit byl na Velký pátek dne 21.března 2008 jedním ze 77 signatářů prvního
legislativního návrhu na přiměřenou regulaci  výzkumu a výroby konopí jako léku a netrestnost
pěstování konopí pro osobní spotřebu, léčebné a výzkumné účely, viz www.konopijelek.cz  

Věříme, že se s vámi na vernisáži ve Sněmovně sejdeme a chmurnou dobu temna a její  oběti
společně vzpomeneme a uctíme. 

Dne 10.10.2018 Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s. 

Kontakt na tiskovou mluvčí: Anna Němcová, email: anicka@cannabiswarisover.com, tel: 775 268 033 
Kontakt na vedoucího výzkumu: Dušan Dvořák, email: dusan.dvorak@konopijelek.cz, tel: 774 723 261
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