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Žádost o vydání stanoviska k cenzuře veřejnoprávních médií a kontrolních orgánů ve věci 

1. Spáchaných zločinů proti lidskosti na členech výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis
is The Cure,z.s. v letech 2010 – 2019 zakazovaných šetřit všemi orgány Policie CR, GiBS,
justicí,  všemi  stupni  státních  zastupitelství,  ministry  vnitra  a  ministry  spravedlnosti
včetně neposkytnutí policejní ochrany výzkumu od roku 2009 dosud.

2. Vědomě  nepravdivých  odsuzujících  rozsudků  vůči  členům  výzkumu  Konopí  je  lék
asociace Cannabis is The Cure,z.s. v letech 2010 – 2019 s vědomě lživým tvrzením všech
stupňů nalézací,  dovolací  a  ústavní  justice,  že konopí  je  prekurzor (chemická látka k
výrobě chemických drog), aby důvodně podezřelí pachatelé v justici a exekutivě nebyli
šetření a spor o výrobu konopí nesměl šetřit jediný zákonný soudce, kterým je Soudní
dvůr  při  současném  účelovém  odmítání  (bez  odůvodnění)  projednání  spáchaných
zločinů proti lidskosti způsobených exekucemi terapeutického materiálu. 

3. Nečinnosti a v mnoha případech adresátům dne 28.12.2018 doložené participace státních
orgánů (GIBS, policie,  justice,  ministerstev, rejstříkových soudů) s pachateli  trestných
činů, kteří se zmocnili majetků právnických osob asociace Cannabis is The Cure,z.s., na
tyto osoby a s jejich majetky podnikali a podnikají a poškození pak za pachatele hradí
exekuce a nikdo věc nevyšetřuje s nevyřčeným tvrzením, že právnické a fyzické osoby
asociace Cannabis is The Cure,z.s. je třeba zlikvidovat jako nežádoucí, neboť dokládající
výše uvedených kartel justice a trestní exekutivy 

Adresováno 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
ID: 2fjadja, IČ: 45251002
Škrétova 44/6, 12000 Praha 2

2. ČESKÁ TELEVIZE
ID: weeab8c, IČ: 00027383
Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4

3. Ministerstvo kultury ČR 
ID: 8spaaur · IČ: 00023671 
Maltézské náměstí 471/1, 11800 Praha 1

4. ČESKÝ ROZHLAS
ID: rnaadje, IČ: 45245053
Vinohradská 1409/12, 12000 Praha 

Na vědomí

5. Česká tisková kancelář
ID: erpj9b8 ·IČ: 47115068 ·
Opletalova 919/5, 11000 Praha 
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I.
K předmětné cenzuře 

1. Důkazně  nejpozději  ode  dne  18.5.2012  adresáti  1)  a  2)  obdrželi  desítky  důkazů  v
předmětné věci a vydali  desítky alibistických rozhodnutí a neplnili  své zákonem dané
povinnosti objektivně informovat veřejnost. 

2. Důkazně  nejpozději  ode  dne  14.7.2016  adresáti  1)  a  2)  obdrželi  desítky  důkazů  v
předmětné věci a vydali cca 10 – 15 alibistických rozhodnutí a neplnili své zákonem dané
povinnosti objektivně informovat veřejnost.  

3. Ode dne 28.12.2018 (svatoštěpánské podání nejvyššímu státnímu zastupitelství a dalším)
do dne 14.2.2018 bylo všem 1 - 5 výše uvedeným adresátům toto kartelové a korupční
jednání doloženo s podrobným vysvětlením a reakcemi nečinných ministrů a premiéra
včetně  žaloby  na  ústavní  soud  a  patnácté  ústavní  stížnost  vedoucího  výzkumu  s
návrhem, aby vedoucí  funkcionáři  zločineckého kartelu JUDr.  Pavel  Rychetský,  JUDr.
Pavel Zeman a JUDr. Pavel Šámal byli zástupci pro předmětnou ústavní stížnost. 

4. Opakovaně  jsme  zvažovali  podat  na  veřejnoprávní  media  a  jejich  kontrolní  orgány
žalobu, protože cenzura je nepřípustná a spáchané zločiny se týkají v důsledku stovek či
spíše tisícovek občanů, kteří se nemohou dovolat existence právního státu a odsouzení
nepřípustného kartelového jednání justice s exekutivou a dosud stále věc ignorujícími
zastupitelskými sbory. Šetření sněmovní komise pro kontrolu GIBS probíhá již půl roku a
bez zájmu médií se opětovně dozvíme nějakou slovní vatu. 

5. Pouze a jen čtvrtá moc, media, mohou  tento kartel a korupci změnit a zajistit primárně
propuštění politických vězňů odsouzených s tvrzením, že konopí je prekurzor, a zajistit
vyšetření  kauz  a  šetření  odpovědných  funkcionářů  s  důkazy  zaslanými  všem  1-5
osloveným adresátům.   

6. Proto se na všechny výše 1-4 ze zákona odpovědné instituce pod supervizí ČTK obracíme
v době 50 výročí dvou obětí cenzury a stále věříme, že žaloby nebude třeba. 

7. V rozhodnutích justice a exekutivy nejde z naší strany o zapření práva na právní názor
soudce, jde o explicitně všem adresátům doložený kartel, korupci a čirou svévoli justice
s exekutivou a odpovědnými úřady a ministry. 

8. Elementárně vzdělaný člověk,  který si  přečte opakovaně zaslaná rozhodnutí  státních
zastupitelství odmítajících šetřit podvodně jednající soudce s tvrzením, že mohou lhát,
že konopí  je  prekurzor,  když jinak by nemohli  chránit  pachatele a nevinné odsoudit,
nebo  výroky  policie  k  věcem  uvedeným  pod  body  1-3  výše,  citace  „kvalifikovaným
posouzením jsme zjistili,  že nejde o trestný čin“ a analogické prázdné neodůvodněné
rozhodnutí GIBS a všech stupňů státních zastupitelství, že policie nepochybila, takový
člověk by měl zbystřit. Výše uvedené jednání se totiž může stát každému z nás, zde však
jde o systémový kartel, ne dílčí pochybení. Pokud hlídací pes demokracie mlčí a ten, kdo
má cenzurující  jednání ze zákona označit za nepřípustné toto jednání schvaluje nebo
přehlíží, jsou důsledky tragické. 

II. 
Sdělte proto, zda zrušíte cenzuru v této věci a budete se podněty skutečně zabývat, 
bez ohledu na fakt, že se nepříjemně dotýkají tolika vysokých ústavních činitelů.

 Mezi Palachem a Zajícem dne 14.12.2019 

Mgr. Dušan Dvořák, obecný zmocněnec poškozených fyzických právnických osob 
Mgr. Ivan Chalaš, předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s. 


