
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, Open Royal Academy ID 4ex7c9p

Krajský soud  v Brně
Spolkový rejstřík

Husova 353/15, 601 95 Brno
Vážená paní, vážený pane 

Dne 11.9.2019 schválila Konference členů (dříve Valná hromada a Sněm) níže uvedených spolků změny, které
jsme  vypravili včerejšího dne 21.10.2019 poštou z Olomouce  na adresu brněnského spolkového rejstříku s
kompletní úředně ověřenou dokumentací návrhu na zápis do spolkového rejstříku 

1. Název sboru náboženských společenství: Chrám Přírody, z.s.
2. Sídlo sboru: Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd
3. Specifikace sídla sboru: Datová schránka ID 4ex7c9p  

Sbor je veden ode 20.12.2019 pod  sp.zn.  L 25 624. Navrhli  jsme, aby s ohledem na právní kontinuitu a již
doložené úředně ověřené listiny byl  sbor nadále veden pod touto sp. zn. L 25 624. 

Dále poštovní zásilka obsahovala návrhy na zápis změn spoluzakladatelů sboru a zřizovatelů Edukativní konopné
kliniky,  Konopná  apatyka  královny  koloběžky  první  798  55  Ospělov  6,  pošta  Hvozd,  Datová  schránka  ID
4ex7c9p, kterými jsou:

1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s. (1), IČ: 226 80 101, vedená KS v Brně pod sp.zn. L 22 953,
2. Odborná společnost Konopí je lék,z.s. (2), IČ: 227 27 281 , vedená KS v Brně pod sp.zn. L 22 019
3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303, vedená KS v Brně pod

sp.zn. L 25 871

Návrhy jsme opatřili  průvodními  dopisy  –  viz  přílohou -  s  podpisem prvního statutárního zástupce sboru a
zmocněnce členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. ode dne 14.7.2018 Mgr. Dušana Dvořáka, což jsme již dne
20.12.2018  doložili úředně ověřené a je opětovně dne 11.9.2019 schváleným usnesením, viz zápis.  V průvodních
dopisech  jsme  uvedli,  že  vám   ke zveřejnění  ve  Sbírce  listin  datovou  schránkou zašleme  k  nepotřebě  další
digitalizace a scanování Zápis schválených usnesení Konference dne 11.9.2019 a stanovy sboru a u zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky dodatky stanov, což tímto činíme. 

Jakmile obdržíte naši poštovní zásilku s dokumentací ke Konferenci 11.září 2019, žádáme vás naléhavě
zveřejnit ve Sbírce listin u zřizovatelů Edukativní konopné kliniky tyto listiny:

1. Zápis schválených usnesení Valné hromady a stanovy dle změn ze dne 12.1.2014
2. Změny stanov doložené podatelně spolkového rejstříku dne 21.8.2014 
3. Zápis schválených usnesení Valné hromady a stanovy dle změn ze dne 14.5.2016 
4. Zápis schválených usnesení  Valné hromady a stanovy dle změn ze dne 20.12.2017 
5. Zápis schválených usnesení Valné hromady ze dne 18.11.2018 
6. Zápis schválených usnesení Konference a stanovy dle změn ze dne 11.9.2019

Děkujeme za spolupráci. 

Dne  22.10. 2019 Mgr. Radka Káňová, místopředsedkyně asociace 

1 Název ode dne 1.1.2014 do 14.5.2016 doložený rejstříku, ale nezapsaný ve veřejném rejstříku: Otevřená bezbariérová společnost
Ateliér ALF, ode dne 20.11.2017 Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., rovněž doloženo a nezapsáno. 

2 Název ode dne 1.1.2014 do 14.5.2016 doložený rejstříku, ale nezapsaný ve veřejném rejstříku: Odborná společnost Konopí je
lék, ode dne 20.11.2017 Odborná společnost Konopí je lék, z.s., rovněž doloženo a nezapsáno. 


