Vážení přátelé,
ráda bych Vás touto cestou požádala o podporu ve vyostřujícím se případu pana Mgr. Dušana
Dvořáka, který je veřejně znám jako dlouholetý bojovník za právo jednotlivce na léčbu a výzkum
konopí. Jako zakladatel a ředitel jak olomouckého střediska prevence, léčby a rehabilitace Pcentrum, tak pražské Edukativní konopné kliniky nebo první české bezbariérové školy pro
dospělé Ateliéru ALF získal mnoho vládních cen i cenu britské vlády (viz níže přiložené
dobrozdání národního protidrogového koordinátora pana Mgr. Jindřicha Vobořila).
Dnes je, bohužel, Dušan Dvořák v takové situaci, že i po deseti letech právního boje na všech
představitelných instancích včetně Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva byl
začátkem února tohoto roku, ač již v souhrnné podmínce na 3 léta, odsouzen k 90-ti dnům
nepodmíněného trestu odnětí svobody a obvinění za zatím poslední výsev konopí v roce 2018
již hrozí odnětím svobody až na 10 let.
Proti rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově, odsuzujícího ho k tomuto tříměsíčnímu trestu
se samozřejmě Dušan Dvořák odvolal, odvolací řízení očekáváme v řádu týdnů. Dosavadní
zkušennosti s naší justicí nám však zcela jasně napovídají, že jeho odvolání bude zamítnuto.
Proto chceme natočit sérii kratičkých videí s prohlášeními veřejně známých osobností v jedné,
dvou větách, zda si myslí, že tento člověk patří do vězení, zda souhlasí s perzekucí pěstitelů
konopí, zda věří v léčebné účinky konopí a podobně. Každý samozřejmě svými vlastními slovy.
Šot bychom za Vámi buď přijeli natočit, nebo, pokud to nebude ve Vašich časových
možnostech, můžete jej natočit sami a zaslat v přijatelné kvalitě (klidně to může být natočeno i
na moderní mobilní telefon) na email přes libovolné úložiště a poté Vás ještě poprosíme v
předem dohodnutém časovém intervalu o Vaše zveřejnění na Vašich vlastních kanálech.
Jednotlivá prohlášení totiž budou opatřena #hashtagem a umístěna na sociální sítě, buď v
krátkých blocích, nebo i jednotlivě a tímto bychom rádi spustili sériovou kampaň, kdy by úplně
každý, kdo bude mít potřebu se k tomuto připojit, mohl nahrát své vlastní prohlášení a s
připojeným # jej na sdílet ve svém internetovém prostoru.
Chcete-li nám tedy pomoci rozvířit veřejné mínění a možná konečně donutit tlakem veřejnosti
přehodnotit postoj české justice a státu k lidem, kteří nikomu neublížili a snaží se celoživotně
pomáhat a vytvořit tak konečně tolik potřebný precedent, neváhejte se ozvat buď odpovědí na
tento email, nebo na můj telefon.
S díky za Váš čas a pomoc
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