
Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd
Datová schránka ID r8u3nhx, Telefon: + 420 774 723 261, Email: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Český rozhlas 
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Českého rozhlasu ze dne 31.5.2019

Odůvodnění 

1. Dne 30.5.2019 jsem podal níže uvedenou žádost o informace
2. Přestože  Český  rozhlas  poslední  dva  roky  vůbec  nereaguje  na  stížnosti  na  cenzuru  v  jasně

definovaných věcech, a to jak ze strany odvolatele, tak ze strany asociace Cannabis is The Cure,
z.s. což lze v případě soudního sporu na důkazech doložit, nyní reagoval mimořádně rychle a
informaci na žádost číslo jedna vydal během jednoho dne. 

3. Vady rozhodnutí: 
4. Rozhodnutí nemá v rozporu se zákonem číslo jednací

5. Na žádost číslo 2- 5 ČRo, která je předmětem letitých stížností od roku 2010 – viz zápis ze dne
30.9.2010 -   reagoval ČRo vědomě nepravdivě, že mu není známo, že by snad ČRo v daných
okruzích cenzury cenzuroval, nebo že by v této věci byla nějaká dohoda. 

6. Pokud snad o zločinech justičně mafiánské sebranky jasně konkretizované v desítkách stížností
tvrdíte, že necenzurujete, doložte jeden jediný pořad, ve kterém jste řešili
1. Těžká ublíženi  na zdraví  včetně ublížení  na zdraví  s  následky smrti  spáchané na členech

výzkumu Konopí je lék odmítané vyšetřit jak policií, tak zastupitelstvími tak justicí a všemi
odpovědnými orgány

2.  Lživá prohlášení justice, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor),
aby mohli být členové  výzkumu justiční sebrankou kriminalizováni a spor o výrobu konopí
jako léku předán Soudnímu dvoru k projednání

3. Lživá prohlášení justice, zastupitelství a policie, že konopí není možné do 100 m2 /osobu bez
povolení pěstovat, že policie může měřit obsah THC v konopí v každém kraji jinak a mne
osobně již deset let kriminalizovat s tvrzením, že konopí nemusí ani zvážit – viz další důkazy
v příloze. 

Dne 1.6.2019 Mgr. Dušan Dvořák

Příloha 
• Stížnost mé advokátky, že ani v roce 2019 policie konopí nezvážila, přičemž stanovila bez této

základní chemicko fyzikální veličiny obsah THC a odmítavé rozhodnutí zcela zkorumpovaného
zastupitelství – jako vždy bez odůvodnění 

• Olga Novotná – jedna z mnoha obětí justičního teroru – dokumentace k těžkému ublížení na
zdraví s následky smrti 

• Moje desátá stížnost Evropskému soudu pro lidská práva, který ji vždy vrátí zpět bez projednání,
přestože 

https://www.google.com/maps/search/Vinohradsk%C3%A1+12?entry=gmail&source=g
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Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz> 31. května 2019 13:0KK

Vážený pane Dvořáku,

Podatelna Českého rozhlasu mi předala Vaši žádost o vydání informace.

K bodu č. 1.: Přikládám odkaz na veřejně přístupnou webovou stránku Rady Českého rozhlasu se 
zápisem veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 30. 9. 2010.

 

https://rada.rozhlas.cz/zapis-z-9-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-30-9-2010-7731660

 

K bodům č. 2-5:

Není mi známo, že by Český rozhlas postupoval tak, jak uvádíte, ani že by existoval předpis či 
dohoda, které zmiňujete.

S pozdravem

 

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.
ombudsman 

Český rozhlas 
Kancelář ombudsmana 
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2 
tel.: 221 551 240 | mobil: 602 237 721 
e-mail: milan.pokorny@rozhlas.cz | http://www.rozhlas.cz/ 
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Český rozhlas 

žádost o vydání informace 

1. Zašlete mi prosím kopii Zápisu z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 9. 
2010.

2. Dále mi sdělte, na základě jakého předpisu či dohody  
1. již tolik let cenzurujete informace ve věci spáchaných zločinů státními orgány na 

členech výzkumu Konopí je lék
2. šíříte poplašné zprávy, že policie při měření obsahu THC v konopí postupuje v 

souladu se zákonem,
3. tvrdíte bludy, že konopí je zakázané pěstovat 
4. mlčíte k justičním lžím, že spor o výrobu konopí jako léku nepatří Soudnímu dvoru k 

projednání, protože – jak tvrdí podvodníci v talárech – konopí je prekurzor a po 
vstupu do EU nedošlo ke změně právních předpisů k výrobě konopí jako léku. 

5. Mlčíte již dva roky ke všem výše sdělením výtkám a zaslaným důkazům. 

Dne 30.5.2019 Mgr. Dušan Dvořák 
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