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Krajský soud  v Brně - Spolkový rejstřík
Husova 353/15, 601 95 Brno 

Průvodní dopis k zápisu změn v rejstříku spolků u zřizovatelů Edukativní konopné kliniky 
1. Otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s. (1), IČ: 226 80 101
2. Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. (2), IČ: 227 27 281  
3. Společnosti sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303

Trojmo pro každý spolek  

Vážená paní, vážený pane

K zápisu schválených usnesení  dne 11.9.2019 (viz  usnesení  k  GDPR)  zdůrazňujeme požadavek členů
statutárního orgánu potvrzený schváleným usnesením dne 11.9.2019 o vedení statutárních zástupců ve
veřejném rejstříku pouze s názvem obce (nikoliv celé adresy trvalého bydliště), dále bez data narození a
pouze a jen  se jménem a příjmením,  ev.  s  akademickým titulem,  byl-li  členům statutárního orgánu
udělen. Proto jsou také pouze v této listině průvodního dopisu uvedena trvalá bydliště členů, která úřad
při ověření potvrzuje na štítcích. 

Níže uvádíme VŠ a obory, které statutární zástupci absolvovali. V kontextu §§  6 - 8 občanského zákoníku
očekáváme, že nejsme povinni akademické tituly dokládat, pokud  by však mělo být  řízení o zápisu
změn prodlužováno kvůli našim akademickým titulům, na jejich uvedení netrváme. S ohledem na fakt,
že pozvánka ze dne 21.8.2019 na jednání Konference k hlasování dne 11.9.2019 o změnách schválených
ode  dne  16.1.2019  do  dne  18.8.2019  pouze  odkazovala  na  podklady  a  návrh  na
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/schvalena-usneseni/ ke  komentářům  a  připomínkám  členů,
pozvánku i s ohledem na GDPR a ochranu osobních údajů členů nepřikládáme, hlasování probíhalo dne
11.9.2019  na  internetu.   Statutárním  zástupcem  zřizovatelů  Edukativní  konopné  kliniky  je  asociace
Cannabis  is  The  Cure,z.s.,  IČ:  266  70  232,  která  je  nově  ode  dne 11.9.2019  také prvním  statutárním
zástupcem  statutárního  orgánu  Výboru  na  obranu  nespravedlivě  stíhaných  a   sboru  náboženských
společenství Chrám Přírody,z.s. 

K zápisu změn ve veřejném rejstříku dokládáme u každého spolku tyto společné ze zákona povinné
listiny, z nichž dvě uvedené ve Sbírce listin, to zápis schválených usnesení 11.září 2019  a dodatky stanov,
vám paralelně zašleme datovou schránkou , abyste listiny nemuseli scanovat. 

1. Ověřený  návrh na zápis  změn ve spolkovém rejstříku podepsaný prvním statutárním
zástupcem – členem přípravného výboru. 

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. 
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2. Zápis  schválených  usnesení Konference  dne  11.září  2019  s  prostými  podpisy  prvních
statutárních zástupců členů Konference.  

3. Dodatek stanov reflektující změny schválené dne 11.9.2019 

4. Ověřený  průvodní  dopis  ze  dne  8.10.2019  na  zápis  změn  ve  spolkovém  rejstříku  s
podpisy všech prvních statutárních zástupců s opravou údajů u Mgr. Vandy Dvořákové,
resp. Mgr Vandy Prokešové v prohlášení ze  dne 4.10.2019, která je po dni schválených
usnesení dne 11.9.2019 je zapsána nově v matrice pod jménem Mgr. Vanda Prokešová a
od  Světového  dne  pro  duševní  zdraví  dne 10.10.2019   je  rovněž  vedena  pod  novou
adresou trvalého bydliště Balbínova 371/7, 779 00 Olomouc a současně nově je ode dne
10.10.2019 katastrem vedena jako majitelka nemovitosti 798 55 Ospělov 6, tzn. majitelka
sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a sboru náboženských společenství Chrám
Přírody, z.s.. 

5. Čestné prohlášení majitelky nemovitosti 798 55 Ospělov  - sídla zřizovatelů Edukativní
konopné kliniky a sídla sboru náboženských společenství Chrám Přírody,z.s. Mgr. Vandy
Prokešové,  nar.  dne 8.6.1988, Balbínova 371/7,  779 00 Olomouc  – se souhlasem sídla
spolku  v  dané  nemovitosti.  Mgr.  Vanda  Prokešová  je  předsedkyně  správní  rady
společenství European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.
v roce 2016 absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor
Ochrana životního prostředí, ode dne 20.12.2017 členka odborné rady a ode dne 11.9.2019
správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Dále specificky k zápisu změn v přílohách dokládáme pro Otevřenou společnost Ateliér ALF,z.s. 

6. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní  rady Otevřené společnosti  Ateliér  ALF,z.s.  Mgr. Ivana  Chalaše,  nar.
8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice,  v roce 1982 absolventa PdF Univerzity Karlovy,
obor  spec.  Pedagogika   a  čestné  prohlášení  místopředsedy  správní  rady  Františka
Slavíka, nar. 9.2.1973, U Parku 84, 277 16 Všetaty 

7. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní  rady Otevřené společnosti  Ateliér  ALF,z.s.  Mgr. Ivana  Chalaše,  nar.
8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice,  v roce 1982 absolventa PdF Univerzity Karlovy,
obor  spec.  Pedagogika a čestné prohlášení  člena správní  rady  Vladimíra Dopitu,  nar
14.1.1961, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, který je ode dne 11.9.2019 za otevřenou
společnost dalším členem správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s., kdy žádáme
zapsat změny u Vladimíra Dopity schválené dne 20.12.2017 ve funkci ve správní radě –
místopředseda do 11.9.2019. 
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8. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní  rady Otevřené společnosti  Ateliér  ALF,z.s.  Mgr. Ivana  Chalaše,  nar.
8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice,  v roce 1982 absolventa PdF Univerzity Karlovy,
obor spec. Pedagogika dokládáme k provedení zápisu dosud nezapsaného člena správní
rady ode dne 20.12.2017 do dne 11.9.2019 a rovněž u Společnosti sociální ekologie Art &
Body Language Factory, z.s. nezapsaného člena správní rady, zde v období od 14.5.2016
do  20.12.2017,  čestné  prohlášení  Jana  Prokeše,  nar.  20.1.1989,  779  00  Olomouc,
Balbínova 371/7,který  je ode dne 11.9.2019 opětovně členem správní  rady Společnosti
sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. a za společnost sociální ekologie je
dne 11.9.2019  dalším členem správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.

9. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní  rady Otevřené společnosti  Ateliér  ALF,z.s.  Mgr. Ivana  Chalaše,  nar.
8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice,  v roce 1982 absolventa PdF Univerzity Karlovy,
obor  spec.  Pedagogika  a  čestné  prohlášení  člena  správní  rady  Odborné  společnosti
Konopí je lék,z.s. Jindřicha Kotaly, nar. 18.11.1980, Klimkovická 55/28, 708 Ostrava, který
odbornou spolčenost zastupuje jako místopředseda správní rady ve Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných, z.s. a který je ode dne 11.9.2019 za odbornou společnost dalším
členem správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s., což dokládáme k ověření správnosti
údajů od nezávislého člena asociace. 

Dále specificky k zápisu změn v přílohách dokládáme pro Odbornou společnost Konopí je lék,z.s. 

10. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní rady Odborné společnosti Konopí je lék,z.s.  Mgr. Ivana Chalaše,  nar.
8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice,  v roce 1982 absolventa PdF Univerzity Karlovy,
obor  spec.  Pedagogika  a  čestné  prohlášení  místopředsedy  správní  rady  Miloslava
Tetoura, nar. 23.3.1957, 386 01 Třešovice 25, dosavadního předsedy 

11. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní rady Odborné společnosti Konopí je lék,z.s.  Mgr. Ivana Chalaše,  nar.
8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice,  v roce 1982 absolventa PdF Univerzity Karlovy,
obor  spec.  Pedagogika  a  čestné  prohlášení  člena  správní  rady  Jindřicha  Kotaly,  nar.
18.11.1980, Klimkovická 55/28, 708 Ostrava,  který odbornou spolčenost zastupuje jako
místopředseda správní rady ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, z.s. a který je
ode dne 11.9.2019 za odbornou společnost dalším členem správní rady asociace Cannabis is
The Cure,z.s.

12. Čestné prohlášení  Miroslava Kočíře, nar.  29.11.1957, 561 82 Klášterec nad Orlicí  č.228,
který  byl  ode dne 20.12.2017  do dne 14.7.2019 zcela  svévolně rejstříkem nezapsaným
místopředsedou správní rady a trváme na jeho zápisu ve spolkovém rejstříku. 
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13. Čestné prohlášení Jany Dvořákové, nar. 20.3.1939, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc,
která byla ode dne 20.12.2017 do dne 14.7.2019 zcela svévolně rejstříkem nezapsanou
členkou správní rady a trváme na jejím zápisu ve spolkovém rejstříku. 

14. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní rady Odborné společnosti Konopí je lék,z.s.  Mgr. Ivana Chalaše,  nar.
8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice,  v roce 1982 absolventa PdF Univerzity Karlovy,
obor  spec.  Pedagogika  a  čestné  prohlášení  místopředsedy  správní  rady  ode  dne 10.
12.2013 do dne 20.12. 2017  MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D., nar. dne 5.1.1965, 783 47 Hněvotín
č.  397,  v  roce  1989  absolventa  Lékařské  fakulty  Univerzity  Palackého  v  Olomouci,  obor
Všeobecné lékařství, ode dne 20.12.2017 člen odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.
Ode dne 11.9.2019  zastupuje  asociaci  Cannabis  is  The Cure,  z.s.  ve  funkci  místopředsedy
správní rady European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., kdy
funkční období  MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D. ve statutárním orgánu odborné společnosti
žádáme zapsat tak, jak je výše uvedeno a jako bylo schváleno a přijato, stejně tak u Vojtěcha
Karbana, který rejstříku napsal dvakrát z toho jednou úředně ověřený dopis, že již před VH
dne 20.12.2017 odstoupil z funkce a není členem statutárního orgánu!  Všechny tyto změny
žádáme řádně zapsat! 

Dále specificky k zápisu změn v přílohách dokládáme pro  Společnost sociální  ekologie Art  & Body
Language Factory, z.s.

15. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní rady  Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s.
Mgr. Ivana Chalaše,  nar. 8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice, v roce 1982 absolventa
PdF  Univerzity  Karlovy,  obor  spec.  Pedagogika  a  čestné  prohlášení  místopředsedy
správní rady Josefa Pospíšila, nar. 25.3.1986, 798 55 Ospělov 6, dosavadního předsedy 

16. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní rady  Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s.
Mgr. Ivana Chalaše,  nar. 8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice, v roce 1982 absolventa
PdF Univerzity Karlovy, obor spec. Pedagogika a čestné prohlášení člena správní rady
Jana Prokeše, nar. 20.1.1989, 779 00 Olomouc, Balbínova 371/7, který je ode dne 11.9.2019
opětovně členem správní rady a za společnost sociální ekologie je dne 11.9.2019  dalším
členem správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. Trváme na provedení zápisu Jana
Prokeše do veřejného rejstříku jako místopředsedy správní rady ode dne 14.5.2016 do
20.12.2017,  stejně tak a ve stejném období  také Marka Rybáře ode dne 20.12.2017 do
11.9.2019 člena správní rady  asociace Cannabis is The Cure,z.s.  Tyto skutečnosti jsme
opakovaně doložili. 

17. Čestné prohlášení a zmocnění předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s-
předsedy správní rady  Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s.
Mgr. Ivana Chalaše,  nar. 8.2.1955, Mírová 623, 331 41 Kralovice, v roce 1982 absolventa
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PdF Univerzity Karlovy, obor spec. Pedagogika a čestné prohlášení předsedkyně VONS
Anny Němcové,  kterou žádáme vypsat z rejstříku stejně jako Jaroslavu Bělíkovou  ode
dne 18.11.2018 z funkcí ve správní radě společnosti sociální ekologie. 

18. Čestné prohlášení Jany Dvořákové, nar. 20.3.1939, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc,
která byla ode dne 10.12.2013 do dne 14.5.2016 zcela svévolně rejstříkem nezapsanou
předsedkyní správní rady, stejně jako nebyla svévolně v daném období přepsána sídla
všech zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ve veřejném rejstříku ode dne 1.1.2014. 

19. Čestné  prohlášení  Bc.  Hany  Langové,  nar.  8.5.1982,  Rýmařovská  657/32,  785  01
Šternberk, která byla ode dne 14.5.2016 do dne 11.9.2019 členem správní rady asociace
Cannabis is The Cure,z.s.- dokládáme jako doklad dle usnesení ze dne 11.9.2019 

Děkujeme předem za provedení změn v rejstříku spolků. 

Dne 21.10.2019 Mgr. Dušan Dvořák, zmocněnec asociace Cannabis is The Cure.z.s.
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