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LÉČBA KONOPÍM

UŽ  PÁR  LET  SE  VŠUDE  MLUVÍ  O  TOM,  ŽE  MARIHUANA  MÁ  KROMĚ
OMAMNÝCH SCHOPNOSTÍ TAKÉ ŘADU LÉČEBNÝCH ÚČINKŮ. JE TADY ALE

1 Vyšlo 26.4.2010, zdroj: Newton Drogy – Media monitoring. Aktualizace komentáři a obrazovým materiálem dne 28.4.2019. Autentické 
komentáře k článku Léčba konopím  v roce 2010 najdete pod článkem s citacemi cannabis terapeutů Bushky Bryndové a Dušana Dvořáka. 
Fotografie vědce Lumíra Hanuše z výzkumnické farmy konopí v Ospělově v roce 2010 je komentována Lumírem Hanušem dne 17.4.2019 na 
brněnské konferenci v nemocnici u sv. Anny Konopí a věda 2019 na www.konopijelek.cz/videa/konopi-a-veda-2019/ Přednáška Ondřeje 
Lumíra Hanuše syntetizující jeho poznání je k shlédnutí od 20 do 60 minuty videa, druhá přednáška připravená na podporu výzkumu 
Konopí je lék je od 2 hod. 30 minuty do 2 hod. 55 minuty. Článek je doplněn přednáškou Mgr. Dušana Dvořáka pro ostravskou konfekci 
Konopex 2019 a seznamem odmítnutých ústavních stížností.  Zdroje aktualizace: Respekt, Konference Konopí a věda 2019, Konopex 2019, 
Konopí je lék 2008 – 2019. Stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. Evropské komisi na Českou republiku ze dne 28.4.2019 najdete na 
www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/stiznost-na-ceskou-republiku-dne-28-dubna-2019-evropske-komisi/ 

http://www.konopijelek.cz/videa/konopi-a-veda-2019/
http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/stiznost-na-ceskou-republiku-dne-28-dubna-2019-evropske-komisi/


JEDEN  NELEHKÝ  RÉBUS:  JAK  DOSTAT  OSTŘE  SLEDOVANÉ  KONOPÍ
BEZPEČNĚ K PACIENTŮM, KTEŘÍ HO NUTNĚ POTŘEBUJÍ.

Policista Václav Vévoda z Konice, který dne 12. srpna 2009 do policejního protokolu před prvním z deseti zásahů na výzkumnické farmě v Ospělově
napsal do protokolu: „Mgr. Dušan Dvořák vede webové stránky www.konopijelek.cz“  Na titulní straně webu bylo I PRO SLEPÉHO uvedeno, že první
lékař dne 13.7.2009 napsal doporučení nemocnému k odběru konopí z výzkumného programu Konopí je lék. Na webu byl profesní životopis Mgr.
Dušana Dvořáka, legislativní návrh, uvedeni signatáři (77), petendi (cca 3300), studie, receptury a judikatura netrestnosti léčby konopím z ledna
2008. Celkem v letech 2009 -2019 policie v Ospělově zabrala více než 3000 rostlin konopí z výzkumnické farmy, více než 5 kilogramů semen konopí,
více než 5 kilogramů mastí z konopí, více než 5 kilogramů  sušeného samičího květu konopí a více než 5 dalších druhů - metod aplikací konopí k léčbě
ve váze do 5 kilogramů (lihová tinktura, plněné tobolky, čípky, zelený prášek, olejové kapičky a spray). Majetky výzkumu jsou asociace fyzických a
právnických osob Cannabis is The Cure,z.s.

„LUPÉNKA,  ROZTROUŠENÁ  SKLERÓZA,  CUKROVKA,  ASTMA,
ONKOLOGICKÉ  BOLESTI,  NECHUTENSTVÍ,  HOJÍCÍ  SE  RÁNY,“
ZASYPÁVÁ DUŠAN DVOŘÁK POSLUCHAČE ZAPLNĚNÉ UČEBNY NA
PRAŽSKÉM ŽIŽKOVĚ DLOUHÝM SEZNAMEM DIAGNÓZ. PŘÍJEMNÝ
OPÁLENÝ  ČTYŘICÁTNÍK  VYSVĚTLUJE,  ŽE  NA  VŠECHNY  TYTO
CHOROBY  POMÁHÁ  ROSTLINA,  SE  KTEROU  ON  SÁM  V
POSLEDNÍCH LETECH SPOJIL  NEJEN SVŮJ  PROFESNÍ  ŽIVOT,  ALE
KVŮLI  NÍŽ  DOKONCE  RISKUJE  OSOBNÍ  SVOBODU.  „VĚŘÍM,  ŽE
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BYCHOM POLOŽILI  NA LOPATKY I  PRASEČÍ  CHŘIPKU,“  DODÁVÁ
PŘESVĚDČENĚ  DVOŘÁK  A  ZHRUBA  TŘICÍTKA  POSLUCHAČŮ  MU
BEZ NÁMITEK VISÍ NA RTECH.

Ode dne 1.1.2010 je trestním zákonem zakázáno pěstování konopí. Dne 4. prosince 2009 obdržel vedoucí výzkumu Konopí je lék Dušan Dvořák na
Slavnostním setkání se členy vlády v Lichtenštejnském paláci cenu za vzdělávání a práci pro zdravotně postižené. Dne 28.4.2010 byl Dušan Dvořák
a jeho manželka u Okresního soudu v Prostějově poprvé obžalován s návrhem dva až deset let do vězení. Ke dni 26.4.2019 je Dušan Dvořák již
desetkrát obviněn za výrobu konopí jako léku a součet všech obvinění za konopí je dvanáct až 60 let vězení. Dušan Dvořák je aktuálně rovněž
obviněn se sazbou dva až deset let za zasahování do nezávislosti soudu, prokuratury,policie a dalších státních orgánů společně s nebezpečným
vyhrožováním a v totožné sazbě za výrobu konopí jako léku.

Jsme  na  semináři  Konopné  akademie,  kde  se  zájemci  dozvídají  nejen
teoretický základ o léčebných účincích a  využití  marihuany,  ale osvojí  si  i
základy pěstování a zkušený chemik je naučí, jak z rostliny extrahovat léčivé
přípravky. Už dnes na trhu najdeme spoustu mastí a olejů, které obsahují
konopí, jenže s nulovým obsahem omamné látky (THC). Dnešní návštěvníci
ovšem dorazili na Žižkov právě kvůli této složce – jen „pravá“ marihuana,
jejíž pěstování ve větším množství je (stejně jako distribuce) zakázáno, totiž
podle moderních výzkumů dokáže léčit vážnější diagnózy.



Slavnostní otevření Konopné apatyky královny koloběžky první proběhlo dne 28.září 2009 v Praze  v Galerii Jaroslavy Moserové. Na fotografii zcela
vpravo primátor Prahy a odborník na minimalizaci rizik Pavel Bém, který v den benefičního koncertu Konopí je lék dne 11.5.2010 jako primátor
podpořil vznik dalších oddělení Edukativní konopné kliniky v Praze grantem 1,1 mil. K.. Jaroslava Moserová byla patronkou výzkumu Konopí je lék,
excelentní  vědkyní  v  léčbě popálenin,  umělkyní  a  mimořádně precizní  kreslířkou pro vědecké a  pedagogické lékařské publikace,,  předsedkyní
UNESCO a charakterním člověkem a politikem.

Tak nesourodou skupinku,  která Dvořákovi  a jeho kolegům naslouchá, by
člověk pohledal.  Jsou tu staří  muži  a  ženy,  jejichž bledé tváře a  opatrná
chůze  prozrazují  vážné  zdravotní  problémy.  Třicátník  na  ježka  –  zkušený
pěstitel  konopí,  jenž  nováčky  zásobuje  praktickými  zahrádkářskými  tipy.
Mladé  dívky,  jejichž  vytříbené  oblečení  boří  stereotyp  o  milovníkovi
marihuany coby věrném posluchači reggae. Z diskuse vyplývá, že většinou
pečují  o  těžce  nemocné  rodiče  nebo  prarodiče  a  hledají  způsob,  jak  jim
ulevit.



Charismatický  vedoucí  semináře  je  zakladatel  sdružení  Konopí  je  lék,
někdejší  chartista,  psychoterapeut,  odborník  na  závislosti  a  sociální
pracovník.  Loni  v  srpnu mu policie  na  chalupě u  Olomouce zabavila  300
kilogramů  rostlin  marihuany,  kterou  pěstoval  pro  nemocné  pacienty,  a
momentálně  mu  hrozí  pětileté  vězení.  Uvolněná  atmosféra  semináře  ale
nenaznačuje, že by se hlavní český propagátor legalizace konopí pro léčebné
účely  nechal  zastrašit.  „Stát  zakazuje  těžce  nemocným  lidem,  aby  si  na
zahrádce vypěstovali rostlinu, která jim může pomoci. A s tím já se nesmířím,
takže  teď  v  květnu  znovu  sázím,“  říká  v  předsálí  zapáleně  muž,  který  v
posledních  letech  rozdal  nemocným  desítky,  možná  stovky  kilogramů
zákonem zakázané marihuany. „Pověsím na kytky jména pacientů, pro které
rostou, ať si zkusí policie přijít.“





KDO JE TADY PACIENT
KONOPÍM LIDSTVO LÉČILO NEDUHY ODPRADÁVNA. V PRVNÍ POLOVINĚ 20.
STOLETÍ  SE  OVŠEM  OBJEVIL  ZÁDRHEL.  ROZMÁHAJÍCÍ  SE  UŽÍVÁNÍ
MARIHUANY COBY REKREAČNÍ DROGY VYDĚSILO ÚŘADY A NASTOUPILY
ZÁKAZY. POPŘENÍ LÉČEBNÝCH ÚČINKŮ SE STALO SOUČÁSTÍ REPRESIVNÍ
STRATEGIE,  AMERICKÉ  FEDERÁLNÍ  PRÁVO  NAPŘÍKLAD  MARIHUANU
DODNES  ŘADÍ  DO  NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ  KATEGORIE  NARKOTIK  A  JEJÍ
ZDRAVOTNÍ  VYUŽITÍ  TAK  POPÍRÁ.  VE  STEJNÉ  ZEMI  PŘITOM  PROBÍHÁ
ROZSÁHLÝ  VÝZKUM  POTVRZUJÍCÍ  LÉČEBNÝ  POTENCIÁL  MARIHUANY  A
ČTRNÁCT AMERICKÝCH STÁTŮ ZAVEDLO SYSTÉM, JAK SI  NEMOCNÍ LIDÉ
ZAŘAZENÍ  V  REGISTRECH  „KONOPNÝCH  PACIENTŮ“  MOHOU  BYLINU
LEGÁLNĚ OPATŘIT.

Na  co  tedy  konopí  pomáhá?  Není  to  jednoznačné.  Aktivisté  jako  Dušan
Dvořák přesvědčeně líčí cannabis málem jako všelék a mluví o úspěších při
léčbě rakoviny, skeptici naopak zdůrazňují, že seriózní data účinek potvrzují
pouze v případě několika diagnóz. Jisté je, že marihuana zmírňuje bolest,
svalové spasmy, nechutenství a zvracení u pacientů s AIDS nebo rakovinou a
pomáhá léčit zelený zákal.

Pravděpodobně pomáhá také v případě roztroušené sklerózy, Alzheimerovy
choroby,  posttraumatického  syndromu,  některých  kožních  chorob  a
několika dalších diagnóz.

Sílící  důkazy  o  léčebných  benefitech  konopí  přinesly  kromě  nové  naděje
pacientům koncem minulého století také jeden praktický problém. Mezitím
se  totiž  s  uvolněním  drogové  politiky  v  některých  státech  rozmohlo
komerční pěstování marihuany s využitím chemikálií a umělého osvětlení.

Obsah THC se radikálně zvýšil, nejsilnější „modely“ dnes i milovníci konopí
označují jako drogu, s níž je nutné nakládat obezřetně, a politici i úřady opět
zbystřili.

Otázka je  jasná.  Jak umožnit  konzumaci  THC nemocným, kteří  tuto látku
potřebují, a zároveň zabránit zneužívání? „Dostupnost léčebného konopí a
legalizace marihuany jsou dvě zcela odlišné věci,“ zdůrazňuje český národní



protidrogový koordinátor Kamil Kalina, „tu první plně podporuji, v druhém
případě jsem proti.“

Ode dne 14.7.2010 podalo více než 333 členů výzkumu Konopí je lék justici a exekutivě svá dobrozdání a čestná prohlášení. Dne 14.7.2016 podalo více
než 333 členů náboženské společnosti Chrám Přírody  Ministerstvu kultury návrh na registraci Konopné církve (změna názvu dne 6.1.2019). Přestože
dne 15.3.2018 Městský soud v Praze nařídil Ministerstvu kultury řádně projednat návrh na zápis do rejstříku církví a jeho jednání označil za nečinnost,
do 28.4.2019 Ministerstvo kultury nerozhodlo! Rektorem náboženské společnosti je Dušan Dvořák. Dne 21.3.2019 odmítl Ústavní soud sp.zn. II. ÚS
503/2019 a dne 20.12.2018 Nejvyšší správní soud položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru ve věci exportu a importu modlitebních předmětů
náboženské společnosti Chrám Přírody, přestože opětovně vědomě porušil čl. 267 Smlouvy o fungování EU a judikaturu ESLP a vlastní nálezy.



Najít dobrý systém pro distribuci léčebného konopí není snadné a je nutno
počítat s tím, že vše může začít žít svým životem. Například průkopnický
americký stát Kalifornie,  který navzdory federálnímu „ne“ marihuanu pro
léčebné účely v roce 1996 legalizoval, se po čtrnácti letech praxe dostal do
situace,  kdy hustá  síť  soukromých výdejen konopí  zjevně zásobuje  nejen
nemocné, ale i rekreační kuřáky konopí. Získat kartičku s nápisem „Medical
Marijuana  Patient“  není  podle  amerických  médií  příliš  těžké,  stačí  si
například svému praktikovi postěžovat na chronické bolesti hlavy.

Jiná věc je, zda taková situace něčemu škodí. Vypadá to, že spíš ne. Podle
průzkumů se počet kuřáků konopí nezvýšil, jen ti stávající (vedle skutečných
pacientů)  přešli  od pouličních dealerů  pod křídla  zdravotní  sítě,  kde mají
větší záruku kvality a platí nižší cenu. Černý trh se výrazně zmenšil. A ostatně
po ruce jsou i mnohem přísnější modely, například v Izraeli výrobu, distribuci
konopí i výběr pacientů velmi přísně kontroluje stát.

Jana  a  František  Dvořákovi,  rodiče  Dušana  Dvořáka.  Spoluzakladatelé  (dne 14.7.2000)  olomouckého společenství  filantropů  a
mecenášů  výzkumu Konopí  je  lék  European Society  of  Investors  in  Natural  and Social  Sciences  Research,  z.s.,  IČ:  706 31  298.
Fotografie ze dne 1.5.2011 z Ekologických dnů v Olomouci.



NIC MI NEVRÁTILI
„NEVZAL BYSTE PANU DVOŘÁKOVI DO PRAHY TOHLE KONOPÍ? PRO MĚ JE
MOC SLABÉ.“ NACPANÝ PYTLÍK,  KTERÝ HUBENÝ MUŽ STAVÍ V KUCHYNI
RODINNÉHO DOMU V KOLÍNĚ NA STŮL,  VÁŽÍ  ALESPOŇ KILO.  ÚVAHY O
ETICKÝCH  PRAVIDLECH  ŽURNALISTIKY  A  TRESTNÍ  SAZBĚ  ZA  DRŽENÍ
OMAMNÝCH LÁTEK JDOU PO CHVILCE VÁHÁNÍ STRANOU A PYTLÍK MIZÍ V
NOVINÁŘSKÉM  BATOHU.  PETR  KODYM  JE  TOTIŽ  ČLOVĚK,  KTERÉMU  JE
TĚŽKÉ ODEPŘÍT POMOC. A TAKÉ MUŽ, KTERÝ DOKONALE POZNAL, JAK TO
VYPADÁ, KDYŽ PŘI LÉČBĚ KONOPÍM NEFUNGUJE ŽÁDNÝ SYSTÉM. JAKO V
ČESKU.

Slavnostní zahájení všech provozů Edukativní konopné kliniky dne 11.září 2010 se mimo jiné zúčastnil dnešní předseda Pirátů Ivan Bartoš na
fotografii uprostřed. Vpravo u sloupu sedí onkologicky nemocná Olga Novotná. Za chvíli proběhne premiéra filmu Konopné pašije, ve kterém
nejen Olga Novotná, Petr Ladislav Kodym a další členové výzkumu Konopí je lék vystupují. Na You Tube je film Konopné pašije zdarma.

Před sedmi lety onemocněl rakovinou konečníku a jeho přístup k léčbě by
asi  mnozí  považovali  za  nezodpovědný.  Vystudovaný  matematik  odmítl
operaci  nádoru,  ozařování  i  chemoterapii.  Léčil  se  výhradně  alternativní

https://www.konopijelek.cz/studie/petr-ladislav-kodym/


medicínou,  ovšem  nepříliš  úspěšně.  Dnes  váží  45  kilo,  má  boční  vývod
stolice,  trpí  chronickou únavou a  má  silné  bolesti  zad,  které  musí  tlumit
opiáty. V lékařských záznamech stojí, že jeho stav je neléčitelný.

Na  možnosti  léčby  konopím  narazil  během  pátrání  po  alternativních
metodách a na své zahradě rostliny poprvé vysadil  předloni. Polovinu mu
zničil  soused,  se  kterým má  Kodymova rodina špatné vztahy,  zbytek ale
těžce  nemocného  pacienta  přesvědčil,  že  rostlina  jeho  stavu  rozhodně
svědčí. „Vrací mi chuť k jídlu a tlumí bolesti,“ vypočítává devětatřicetiletý
invalidní  důchodce  přínos  zeleného  prášku,  jehož  silice  vdechuje  pomocí
vaporizéru.  „A je tu ještě jedna důležitá věc. Když vidíte, jak se vám tělo
rozpadá  zaživa,  zažíváte  hrozné  deprese,  které  zdraví  rozhodně
nepomáhají. Konopí mě uvolňuje a tím tělu umožňuje, aby se samo léčilo.“

Na fotografii onkologicky nemocná Olga Novotná před výpovědí u Okresního soudu v Prostějově dne 16.9.2010 v prvním trestním řízení Mgr. Dušana
Dvořáka (fotografie – režisér a kameraman filmu Konopné pašije Oliver Morgenstern Malina, srpen 2010). Dopis Petra Ladislava Kodyma ze dne
6.12.2009 všem členům Sněmovny jmenovitě najdete po kliknutí na jeho jméno:  www.konopijelek.cz/studie/petr-ladislav-kodym/ .  Kámen by se
sželel, poslanici nikoliv. Jak Olga Novotná, tak Petr Ladislav Kodym zemřeli v dubnu 2011 zcela utýráni, když se úspěšně léčili konopím, ale nesměli.
V roce 2010 bylo konopí zabráno jak z výzkumnické farmy v Ospělově, tak nemocným členům výzkumu. Přestože Olga Novotná osobně v prvním
trestním řízení Dušana Dvořáka dokládala na lékařské zprávě úspěch léčby konopím a mizení nádorů, Dušan Dvořák byl odsouzen s tvrzením justice,
že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor) a o prekurzorech Soudní dvůr nerozhoduje.

Pan Kodym věří, že silné extrakty z konopí dokážou rakovinu i léčit (což je
jeden  z  alternativních,  vědou  zatím  nepotvrzených  názorů),  a  loni  proto
vysadil dalších deset rostlin, aby měl materiál na výrobu zázračné tinktury.
Jenže tentokrát ho soused rovnou udal a rostliny sklidili  kolínští  strážníci.

http://www.konopijelek.cz/studie/petr-ladislav-kodym/
https://www.konopijelek.cz/studie/petr-ladislav-kodym/
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Policie se nakonec rozhodla jeho případ kvalifikovat pouze jako přestupek
(pokutu mu odpustili ze zdravotních a sociálních důvodů). Úřady se v tomto
případě mohou opřít o rozhodnutí Nejvyššího soudu, který před dvěma lety
rozhodl,  že pěstovat konopí pro léčbu není  trestný čin.  V české praxi  ale
tento precedens není závazný a zjistit, jak se naplňuje, není snadné.  Čeští
soudci  jsou  v  případě  marihuany  vyhlášení  především  svou
nevypočitatelností.

„O to nejdůležitější jsem každopádně přišel, rostliny mi nevrátili,“ vzpomíná
na setkání se státem vyhublý muž, který je v tuto chvíli závislý na dodávkách
konopí  od  Dušana  Dvořáka.  Nové  rostliny  už  ale  na  jaře  znovu  zasel  a
nevraživý soused mezitím zemřel, takže sklizeň by mohla být letos lepší.

POZOR NA NĚJ

ZPRÁVA,  ŽE  V  OLOMOUCKÉ  VAZBĚ  SE  OBĚSIL  DOSPÍVAJÍCÍ  MLADÍK,
KTERÉHO POLICIE SEBRALA ZA TO, ŽE MĚL U SEBE PÁR GRAMŮ KONOPÍ.
MUŽ PO ÚRAZE, KTERÝ HO OSLOVIL V LÉTĚ U RYBNÍKA S DOTAZEM, ZDA
SE JEHO PROBLÉMY SE SVALOVOU ZTUHLOSTÍ NEDAJÍ LÉČIT KONOPÍM.
TO  JSOU  MOMENTY,  KTERÉ  NA  KONCI  90.  LET  DUŠANA  DVOŘÁKA
PŘIVEDLY K ROZHODNUTÍ, ŽE S NEZÁKONNOSTÍ LÉČEBNÉHO KONOPÍ JE
TŘEBA  NĚCO  DĚLAT.  DVOŘÁK,  KTERÝ  PODLE  SVÝCH  PŘÁTEL  OPLÝVÁ
NÁPADY  A  BULDOČÍ  ENERGIÍ,  POSTUPNĚ  NAVZDORY  ZÁKONŮM
VYBUDOVAL  SYSTÉM,  KTERÝ  NEMOCNÝM  POMÁHÁ  DOSTAT  SE  KE
KÝŽENÉMU KONOPÍ. DNES MÁ V DATABÁZI TÉMĚŘ DVĚ STOVKY PACIENTŮ
S  DOPORUČENÍM  OD  LÉKAŘE,  KTERÝM  POMÁHÁ  MARIHUANU  BUĎ
OBSTARAT,  NEBO  ZPRACOVAT  JEJICH  VLASTNÍ  NA  KÝŽENÉ  LÉČEBNÉ
PREPARÁTY (BĚŽNÉ KOUŘENÍ JE MÁLO ÚČINNÉ A NAVÍC ŠKODÍ ZDRAVÍ),
LOBBUJE U ÚŘEDNÍKŮ A POLITIKŮ A POŘÁDÁ BENEFIČNÍ KONCERTY. JEHO
WEB WWW.KONOPIJELEK. CZ ZÍSKAL LONI CENU ZA NEJLEPŠÍ ZDRAVOTNÍ
SLUŽBU OBČANŮM, TRESTNĚ STÍHANÉMU MUŽI JI PŘEDÁVAL PREMIÉR.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konopijelek.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IOnBKXpwtVbvxQrUIyhW5HeHlCqbLjva9T_37Z1dH1INV4B6T_YSYRVs&h=AT0fE4EeCiJPghpOQP9kdDeL3VRllEbmjUHpojFUdBh2n0k01YKW4VRwGaM1nG9GyUgGhLaMBdlbjDniWW1AwJl0NtX0huMKxmoSdE1gmyAKMmRIEf-VcN-J4XSusKkGHpJWFg


Dne 9.3.2011 byl Dušan Dvořák poprvé pravomocně odsouzen Krajským soudem v Brně. Seznam obvinění Dušana Dvořáka za výrobu konopí jako
léku je u Okresního státního zastupitelství v Prostějově veden pod sp. 1 ZT 11/2010, 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, ZT 108/2013, ZT 397/2015, ZT 316/2016,
ZT 102/2018, ZT 31/2019 s návrhem na (sečteno) trest v dolní sazbě 12 let a v horní sazbě až 60 let vězení. Seznám domovních prohlídek výzkumnické
farmy v Ospělově - a ode dne 14.5.2016 sídla Edukativní konopné kliniky - je veden pod. sp.zn. 1 ZN 2195/2009, návrh na domovní prohlídku podán
17.8.2009,1 ZN 2042/2010, návrh na domovní prohlídku podán 30.8.2010, 1 ZN 2275/2011, návrh na domovní prohlídku podán 22.8.2011, 1 ZN 2229/2012
návrh na  domovní  prohlídku podán 24.8.2012,  ZN  2066/2014,  návrh na  domovní  prohlídku podán 28.8.2014,  ZN  1946/2015  návrh  na domovní
prohlídku podán 1.9.2015, ZN 1980/2016, návrh na domovní prohlídku podán 5.10.2016, ZN 1824/2017, návrh na domovní prohlídku podán 30.8.2017,
ZN 1618/2018, návrh na domovní prohlídku podán 9.8.2018.Ke dni 26.4.2019 je Dušan Dvořák ode dne 7.12.2017 již třikrát za výrobu konopí jako léku
odsouzen, ode dne 14.2.2019 se sazbou 2-10 let nově obviněn za výrobu konopí jako léku, ode 16.4.2019 dále nově obviněn se sazbou 2 – 10 let za
zasahování do nezávislosti soudu, státního zastupitelství a policie. 

LÉTA PROŽITÁ NA HRANĚ ZÁKONA V OSTRÝCH SOUBOJÍCH SE STÁTEM
OVŠEM ZÁROVEŇ POZNAMENALA DVOŘÁKŮV KOMUNIKAČNÍ STYL. JEHO
VÝROKY  SE  HEMŽÍ  POLITICKÝMI  MAFIÁNY  A  TEORIEMI  O  SPIKNUTÍ
FARMACEUTICKÝCH FIREM. ŽALOBY, KTERÉ KONOPNÝ BOJOVNÍK PODAL
NA  SVÉ  OPONENTY,  POSLUCHAČ  ZA  CHVÍLI  PŘESTANE  POČÍTAT.  „MÁM
DUŠANA DVOŘÁKA MOC RÁD A VÁŽÍM SI TOHO, CO DĚLÁ,“ ŘÍKÁ NÁRODNÍ
PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR KAMIL KALINA, „ALE LIDÉ JAKO ON JSOU
V SOUČASNÉ CHVÍLI  SPÍŠ  PŘEKÁŽKOU TOHO,  ABY SE LÉČEBNÉ KONOPÍ
STALO  DOSTUPNÝM.  JE  POKLÁDÁN  ZA  AKTIVISTU  A  MINISTERSTVO
ZDRAVOTNICTVÍ  AKTIVISTŮM NEVYHOVÍ.  VĚCI  SE  DAJÍ  DOPŘEDU AŽ VE
CHVÍLI, KDY SE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ POSTAVÍ LÉKAŘI.“



Semináře Konopné akademie. Ondřej Lumír Hanuš přednáší na Světový den pro duševní zdraví dne  10.10.2009  v Edukativní
konopné klinice v rámci turné Konopí je lék 2009    Konference Konopí a věda 2019 (hod) je zveřejněna
na www.konopijelek.cz/videa/konopi-a-veda-2019/  Přednáška přednáška Ondřeje Lumíra Hanuše je od
20 do 60 minuty videa, druhá přednáška je od 2 hod. 30 minuty do 2 hod. 55 minuty.

MARIHUANA UŽ NENÍ V ČESKÉ MEDICÍNĚ SPROSTÝM SLOVEM, NEDÁVNÝ
SEMINÁŘ  V  POSLANECKÉ  SNĚMOVNĚ  O  LÉČEBNÝCH  ÚČINCÍCH  KONOPÍ
ZAŠTÍTIL  DĚKAN  1.  LÉKAŘSKÉ  FAKULTY  A  DVOŘÁKOVA  KARTOTÉKA
DOKLÁDÁ,  ŽE  SVÉ  PACIENTY  MU  POSÍLAJÍ  I  PŘEDNOSTOVÉ  KLINIK.
NAVENEK  JSOU  ALE  LÉKAŘI  OPATRNÍ.  PREZIDENT  LÉKAŘSKÉ  KOMORY
MILAN  KUBEK  LONI  NA  ŽÁDOST  JEDNOHO  PACIENTA  SVOLAL  TŘI
ODBORNÉ  KOMISE  (PSYCHIATRICKOU,  PALIATIVNÍ  A
FARMAKOLOGICKOU),  ABY  DALY  DOHROMADY  OFICIÁLNÍ  STANOVISKO
KE  KONOPÍ.  VE  SROVNÁNÍ  S  NADĚJEMI,  KTERÉ  DO  ZELENÉ  ROSTLINY
VKLÁDAJÍ  TŘEBA  AMERIČTÍ  DOKTOŘI,  ZNÍ  ČESKÝ  VERDIKT  VLAŽNĚ:

http://www.konopijelek.cz/videa/konopi-a-veda-2019/


KONOPÍ MÁ PODLE NĚJ EFEKT POUZE COBY TIŠÍCÍ PROSTŘEDEK A NAVÍC
SKRÝVÁ RIZIKA, PROTOŽE MŮŽE SPOUŠTĚT PSYCHÓZY.

Semináře  Konopné akademie  v  Edukativní  konopné klinice.  Fotografie  je  ze  semináře  dne  19.1.2010.  Na  fotografii  vpravo
expertka na vaporizaci Jana Jesenská vysvětluje práci s vaporizerem, vlevo první konopná doktorka Jana Budařová.

„MOJI PACIENTI SE MI OBČAS SVĚŘÍ, ŽE UŽÍVAJÍ KONOPÍ, A ROZHODNĚ
JIM  TO  NEVYMLOUVÁM,“  ŘÍKÁ  PRIMÁŘKA  HOSPICE  V  LITOMĚŘICÍCH
MARIE  GOLDMANNOVÁ,  „KONOPÍ  JE  BEZESPORU  LÉČIVÉ,  ALE  MÁ
NEVÝHODU V TOM, ŽE NEJSME SCHOPNI DEFINOVAT MNOŽSTVÍ ÚČINNÉ
LÁTKY  V  KONKRÉTNÍ  ROSTLINĚ.“  BUDOUCNOST  PODLE  NÍ  PATŘÍ  SPÍŠE
PRŮMYSLOVĚ  VYRÁBĚNÝM  LÉKŮM  S  OBSAHEM  ÚČINNÝCH
KANABINOIDŮ. „V MEDICÍNĚ TAKÉ POUŽÍVÁME MORFIUM, A NE DOMÁCÍ
ŠŤÁVU  Z  NEZRALÝCH  MAKOVIC.“  STÁTNÍ  ÚSTAV PRO  KONTROLU  LÉČIV
ZATÍM  NEEVIDUJE  ŽÁDNÝ  REGISTROVANÝ  PREPARÁT  S  OBSAHEM
AKTIVNÍCH  LÁTEK  Z  KONOPÍ  ANI  ŽÁDOST  O  REGISTRACI.  PODLE  JEHO
ŘEDITELE  MARTINA  BENEŠE  VŠAK  NEDÁVNO  ZAŘADIL  –  NA  ŽÁDOST
BÝVALÉHO MINISTRA TOMÁŠE JULÍNKA – AKTIVNÍ LÁTKU MARIHUANY DO



TZV.  LÉKOPISU,  JINÝMI  SLOVY  OTEVŘEL  PŘÍPRAVKŮM  S  NÍ  CESTU  NA
ČESKÝ TRH. FARMACEUTICKÁ CESTA, KTERÁ V PRAXI PŘEDPOKLÁDÁ JEN
DROBNOU REFORMU PROTIDROGOVÉ POLITIKY A MALÁ RIZIKA ZNEUŽITÍ
SUROVÉ ROSTLINY,  VYPADÁ  SICE V  ČESKÝCH PODMÍNKÁCH  SCHŮDNĚJI
NEŽ  LEGALIZACE  DOMÁCÍHO  PĚSTOVÁNÍ,  ALE  ZÁSADNĚ  SE  PŘÍČÍ
KONOPNÝM  AKTIVISTŮM.  „PROČ  MÁME  DRAZE  KUPOVAT  NĚCO,  CO  SI
KAŽDÝ MŮŽE LEVNĚ VYPĚSTOVAT SÁM NA ZAHRÁDCE?“ ZLOBÍ SE DUŠAN
DVOŘÁK.

Průmyslové preparáty s obsahem kanabinoidů lze zatím spočítat na prstech
jedné ruky, dostupné jsou omezenému počtu pacientů v Německu, Kanadě
nebo USA. Zkušenosti s užíváním navíc odhalily překvapivou věc: výrobky z
lékárny  pomáhají  pacientům  významně  méně  než  zahradní  produkce.
Vypadá  to,  že  mýty  opředená  rostlina  se  zatím  nehodlá  nechat
farmaceutickým průmyslem spoutat tak snadno.

Dne 24.4.2010 Petr Třešňák, Respekt 

DÁLE  NA JDETE AUTENTICKÉ  KOMENTÁŘE  K  ČLÁNKU OD CANNABISTERAPEUTŮ
BUSHKY BRYNDOVÉ A DUŠANA DVOŘÁKA ZE DNE 26. 4. 2010, ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI
A PŘEDNÁŠKA DUŠANA DVOŘÁKA 20.4.2019 NA KONFERENCI KONOPEX 2019

Bryndová: Je jen smutné, že i takový novinář jako Třešňák zřejmě v dobré víře šíří velmi škodlivé a nebezpečné bludy: “jen „pravá“
marihuana, jejíž pěstování ve větším množství je (stejně jako distribuce) zakázáno,” Proboha, to je pro naše novináře tak těžké
pochopit, že je zakázané pěstování v JAKÉMKOLIV množství? Zase se toho někteří lidi chytnou a pak si budou myslet, že vlastně o
nic nejde, protože v malém množství se to smí bez jakýchkoliv problémů…

Dvořák:  “Věci se dají dopředu až ve chvíli, kdy se za léčebné konopí postaví lékaři.“ – Už se stalo dávno, pan redaktor Třešňák
zapomněl napsat, že výše uvedenou přednášku Konopné akademie vedla MUDr. Jana Budařová. Desítky dalších lékařů s léčbou
konopím souhlasí. Osvěta je základ změny. Sázíme léčivé konopí. Článek 23 Ústavy.  Ano, mediální hru na chybnou zprávu ČTK z
ledna 2010 vyslanou do světa údajně omylem s nadpisem Česká republika legalizovala konopí a do toho od ledna 2010 přísnější
zákony pro pěstitele než vloni a zcela obludná hra, kterou jsem se v pátek dozvěděl od ministryně zdravotnictví, to chlapci naši
farmaceutičtí pěkně šturmují, aby nás předhonili a v tichosti vše chystají, viz http://www.konopijelek.cz/ (v parlamentu se šuškalo,
že  na  podzim,  Ivan  Langer  říkal  za  pár  let,  ministryně  říká,  že  už  od  loňska  pacienti  mohou  získat  Dronabinol).  CITUJI
MINISTRYNI  ZDRAVOTNICTVÍ  SNĚMOVNĚ:  “Od  roku  2009  mohou  lékárny  připravovat  a  na lékařsky  předpis  vydávat
individuálně připravované léčivé přípravky z dronabinolu, který je hlavní léčivou látkou v konopí. Jedná se ovšem o látku
chemicky syntetickou, nikoliv extrahovanou přímo z konopí, která má ovšem stejné účinky jako látka extrahovaná z konopí. Na
výrobu dronabinolu, jeho dovoz či distribuci, obdobně jako na přípravu léčivých přípravků z něj a jejich výdej se vztahují stejné
právní předpisy jako na výrobu, distribuci, přípravu a výdej ostatních léčivých přípravků z omamných a psychotropních látek (viz.
Zákon č. 167/1998Sb. O návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon”).
Dále  uvádím,  že  existuje  možnost  užití  i  neregistrovaného  léčivého  přípravku  vyrobeného  přímo  z  konopí  při  poskytování
zdravotní péče jednotlivým pacientům, který může za účelem poskytnutí optimální zdravotní péče ošetřující lékař předepsat. Užití
takového přípravku je možné v případě,  je-li  to  dostatečně vědecky odůvodněno a není-li  v  oběhu v České republice stejný
registrovaný  léčivý  přípravek.  V  případě  použití  výše  uvedeného neregistrovaného přípravku  je  současnou podmínkou,  jeho

http://www.konopijelek.cz/


registrace v zahraničí. Příkladem je přípravek Sativex, který je registrován v Kanadě a ošetřující lékař jej tak v případě, že jsou
splněné veškeré zákonné podmínky, může v individuálních případech předepsat.”  Co to s námi hrají za hry? Myslí, že jsme
malé děti, soudruzi!?

Bryndová:  Testování  Sativexu  v  českých  nemocnicích  v  rámci  nějakého  amerického  výzkumu  již  úspěšně  proběhlo  během
loňského roku, takže registrace se dá očekávat velmi brzy. Domnívám se, že hra která se tu s námi hraje je velmi prostá. Zvýšenou
represí  a terorizováním nemocných lidí  dosáhnout toho,  aby se báli  vypěstovat si  svůj lék a museli  ho kupovat v lékárnách.
Represí se také zvýší cena na černém trhu a tím pádem budou větší zisky z prodeje této kvalitní a vysokopotentní marihuany na
černém trhu. Za licence k pěstování se totiž budou dávat vysoké úplatky, které se však díky vysokým cenám na černém trhu rychle
vrátí. A samozřejmě se přitom bude hodně moc pindat o tom, že je potřeba zabránit “prosakování” tohoto léčebného konopí na
černý trh. A kdo myslíte, že si ho bude na tom černém trhu kupovat? No přece ta naše zaprděná “elita”, která na to bude mít. Ale
co chudáci pacienti, kteří jsou coby chronici většinou ve špatné finanční situaci? Chtějí je zterorizovat natolik, aby si báli pěstovat
svůj lék, ale koupili  si ho v lékárně a pak celý měsíc žrali jen brambory?  Obávám se, že celá ta komedie má pouze tento
účel!:o((

Ústavní stížnosti Mgr. Dušana Dvořáka: Seznam, chronologie a meritum 18 – ti podaných, z toho 17 - ti již odmítnutých ústavních stížností, z z
toho celkem 14 x právně přípustných stížností, z toho celkem 10 x ve věci kriminalizace výzkumu a výroby konopí jako léku, cekem 4x právně
nepřípustných (odmítnutých  podtrženo) ústavních stížností  ode dne 6.6.2007 do dne 28.4.  2019 sp.zn.  I.  US 214/07,   II.  US 664/12,  IV.  US
4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14,  II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS 3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17  , II. ÚS 198/18, IV. ÚS
2771/18, II. ÚS 2803/18 a II. ÚS 2804/18, ÚS 3995/18, IV.ÚS 1153/19 je na www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/ustavni-stiznosti-mgr-dusana-dvoraka/

Aktuální 18. ústavní stížnost Dušana Dvořáka projednávaná od 8.4.2019 pod sp.zn. IV.ÚS 1153/19 (úroda konopí v roce 2016) je uvedena na
www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/ustavni-stiznost-mgr-dusana-dvoraka/  Dne 24.4.2019 opětovně účelově odmítnutá (dne 10.4.2019 podaná)
již desátá stížnost Evropskému soudu pro lidská práva sp.zn. 21 371/19 napadající porušení článků 2- 11 Úmluvy rozhodnutím Ústavního soudu
dne  16.10.2019,  sp.zn.  II.ÚS 2804/18 (úroda  konopí  v  roce 2014  a  2015)  je  uvedena  na  www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/desata-stiznost-
evropskemu-soudu-pro-lidska-prava-ze-dne-10-4-2019/ Stížnost asociace Cannabis is The Cure,z.s. Evropské komisi ze dne 28.4.2019 je uvedena
na  www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/stiznost-na-ceskou-republiku-dne-28-dubna-2019-evropske-komisi/ Právně  přípustné  a  vždy  účelově
odmítnuté stížnosti adresované Evropskému soudu pro lidská práva na Českou republiku ve věci kriminalizace konopí  k výzkumu, léčbě a
osobnímu prospěchu a pokusů České republiky zavřít Dušana Dvořáka do ústavu a zbavit svéprávnosti anebo (neúspěšných) pokusů zavřít
Dušana Dvořáka do vězení, úspěšných pokusů zavřít Miloslava Tetoura a další do vězení a exekuovat všem kriminalizovaným majetky měly
sp.zn. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015,35 796/2016, 37 746/16 a 69 984/16 a 21 371/19

http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/stiznost-na-ceskou-republiku-dne-28-dubna-2019-evropske-komisi/
http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/desata-stiznost-evropskemu-soudu-pro-lidska-prava-ze-dne-10-4-2019/
http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/desata-stiznost-evropskemu-soudu-pro-lidska-prava-ze-dne-10-4-2019/
http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/ustavni-stiznost-mgr-dusana-dvoraka/
http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/ustavni-stiznosti-mgr-dusana-dvoraka/
https://www.usoud.cz/uploads/media/SPR._US_281-18_INF.pdf
https://www.usoud.cz/uploads/media/SPR._US_281-18_INF.pdf
https://www.usoud.cz/uploads/media/SPR._US_281-18_INF.pdf


Svatá konopná inkvizice
Böhmen und Groß Cannabis Mähren ode dne 17.11.1989, resp. 1.5 2004 do 20.4.2019  

Konference Konopex 2009, Ostrava !!! 

1.  Inkvizitor  tvrdí  (2),  že  konopí  se  nesmí  bez  povolení  pěstovat  a  zpracovávat,  když  tato
povinnost  je  lidem  nařízena  Bohem  (3),  povolena  úmluvami,  zákonem  a  vyhláškou  (4)  bez
jakéhokoliv  povolení  ještě  před  vstupem  České  republiky  do  jurisdikce  Soudního  dvora  v
Lucembursku dne 1.5.2004, kdy Česká republika vstoupila do Společenství evropských zemí

2. Inkvizitor tvrdí, že konopí je velmi nebezpečná chemická látka určená k výrobě chemických
drog (prekurzor) a Češi, Moravané a Slezané mají ve Společenství evropských zemí zcela jiná
práva k pěstování a zpracování konopí než Evropané, a proto také trestní spory o pěstování
konopí  a  zpracování  konopí  nepatří  Soudnímu  dvoru  k  rozhodnutí  na  rozdíl  například  od
Holanďanů (5) nebo Francouzů (6) 

3.  Inkvizitor tvrdí, že po vstupu České republiky do jurisdikce Soudního dvora údajně nikdy
nedošlo k novelizaci technických předpisů pěstování a zpracování konopí, tedy novele zákona o
léčivech  a  zákona  o  návykových  látkách,  a  proto  není  třeba  trestní  spor  o  neoznámený
technický  předpis  předávat  Soudnímu  dvoru,  protože  navíc  pěstování,  výroba  a  distribuce
konopných léčiv  v ČR neprobíhá podle žádných technických předpisů 

4.  Inkvizitor  tvrdí,  že  naléhavou  procedurou  jako  při  živelných  katastrofách  ministerstvem
zdravotnictví v roce 2012 schválené 4 odrůdy konopí holandské společnosti Bedrocan měly a
mají vždy přednost před odrůdami konopí  Čechů, Moravanů a Slezanů nabízejících ministerstvu
zdravotnictví také neomamné odrůdy konopí

5.  Inkvizitor  tvrdí, že  ve  věci  pěstování,  výroby  a  distribuce  konopí  nedochází  k  porušení
základních práv a svobod garantovaných v jurisdikci Soudního dvora a Evropského soudu pro
lidská práva, protože regulace je naprosto přiměřená a žádným tragédiím a škodám nedochází 

6.  Inkvizitor tvrdí,  že nikdy od vstupu České republiky do jurisdikce Soudního dvora nebylo
zákonem povoleno pokusnictví s konopím, dále že legální konopí a neomamné konopí neléčí,
dále že vrcholík  s obsahem do 3 % THC plný semen konopí je toxikomany zneužívaná marihuana
nebezpečná stejně jako samčí odrůdy konopí, když mají ve vrcholíku více než 0,3% THC

7. Inkvizitor  tvrdí, že  neposkytnutí  konopí  nemocným  a  umírajícím  není  nikdy  porušením
trestního  zákoníku  a  není  trestným  činem  neposkytnutí  pomoci,  protože  konopí  není
nenahraditelným a už vůbec ne bezpečným léčivem

2 Ústavní soud ČR sp.zn. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14,  I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS
3238/16, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17,  IV. ÚS 1085/18,, IV. ÚS 2771/18  a II. ÚS 2804/18, II. 503/19 a aktivní řízení ke dni 28.3.2019 o
ústavní stížnosti sp.zn.. IV.ÚS 1140/18 a  IV.ÚS 1153/19

3 Genesis, den šestý
4 Jednotná úmluva a omamných látkách z roku 1961, zákon o návykových látkách § 5, odst. 5 a § 29, vyhláška č. 47/1965 Sb.
5 Soudní dvůr sp.zn. C 137/09 
6    Soudní dvůr sp.zn. C-663/18 



8. Inkvizitor tvrdí,  že lékařům není zákonem zakázáno nechat v lékárně vyrobit cílená léčiva z
konopí jako je spray, čípky, masti, tinktury, maceráty apod. a že složení konopí /počet odrůd
konopí/ v lékárnách je naprosto postačující a léčebné indikace nejsou bezdůvodně omezeny

9. Inkvizitor tvrdí, že poskytnutí konopných léčiv sama sobě, rodině a členům sboru, komunity,
spolku  není  vyňato  z  trestního  práva  z  důvodu nepřiměřeného rizika  a  vysokého ohrožení
společnosti a nedůvodnosti ochrany zdraví sebou samými, když platíme zdravotní pojištění

10.  Inkvizitor  tvrdí, že trestní  vyhláška definující,  co je  konopí,  jako vše  zelené bez stonku,
větviček a semen,  co zbude policii  po prosíťování  konopí  katrem, je  nadřazena úmluvám a
zákonu,  kde  je  konopí  definováno  jako  celá  nadzemní  rostlina  konopí  s  kvetoucími  a
plodonosnými vrcholíky

11.  Inkvizitor tvrdí,  že policie, prokuratura a justice může určit množství konopí  potenciálně
vzešlého ze sazenic a vydávat tvrzení bez znalosti odrůdy

12. Inkvizitor tvrdí, že je v souladu se zákonem, když policie měří obsah THC v konopí v každém
kraji jinak a že je v souladu se zákonem, že v jednom kraji za totožné rostliny konopí s totožným
obsahem THC  dostanete  několik  let  v  kriminálu,  v  druhém kraji  vám policie  bez  omluvy  a
odškodnění vrátí poničené konopí a řekne, že se spletla a myslela, že jde o marihuanu

13.  Inkvizitor tvrdí,  že není porušeno mezinárodní právo, strategie a klíčový evropský princip
minimalizace  rizik  drog,  když  si  členové rodiny,  spolku,  sboru  nebo komunity  navzájem při
pěstování a zpracování konopí pomáhají

14.  Inkvizitor tvrdí, že se člověk nesmí léčit sám nebo za podpory druhého, ale jen a pouze
lékařem skrze zdravotnický systém a lékárny a s uvedením  osobních dat do registru pro policii

15. Inkvizitor tvrdí, že konopí je lidem dostupné výzkumu a terapii, a to z ústavy zdarma, nebo
na vyjímku zdravotní pojišťovny, není proto lidem nikdy potřeba konopí pěstovat na zahrádce,
protože o každého se Česká republika postará

Mgr. Dušan Dvořák (7)
vedoucí výzkumu Konopí je lék (8)

rektor náboženské společnosti Chrám Přírody (9)

7 Mgr. Dušan Dvořák byl a je stále v letech 2010 – 2019 opakovaně obviněný s návrhy trestu v součtu až 60 let vězení za pěstování a zpracování
konopí  a  čelil  a  čelí  od  roku  2012  každoročním  pokusům  Svaté  inkvizice  omezit  Mgr.  Dušana  Dvořáka  na  svéprávnosti  a  označit  ho  za
nepříčetného. To vše za podpory cenzury veřejnoprávních médií, aby 15 výše uvedených morytátů  sv. Koniáše neutrpělo ujmu. 
8 www.konopijelek.cz 
9 www.konopnacirkev.cz 

http://www.konopijelek.cz/
http://www.konopnacirkev.cz/
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