
My,  níže  uvedení,  Olomoučané a  lidé s  Olomoucí  a  Olomoucí  Novým Světem spjatí studiem,  prací,
rodinami,  nemovitostmi  a  životem  a  kteří  jsme  prvními  signatáři  právního,  přírodovědného  a
národohospodářského výzkumu  Konopí  je  lék zveřejněného  na  Velký  pátek  dne  21.3.  2008  na
www.konopijelek.cz ve dnech  adventních ode 22.12.2018  v sídle asociace Cannabis  is  The Cure,z.s.,
Open Royal Academy, Datová schránka ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc -  Nový Svět
dosvědčujeme,  že  je pravdou tvrzení o sídle zřizovatelů a investorů Edukativní konopné kliniky  ode
dne 10.12.2013 v Olomouci zveřejněné ode dne 23.12.2018 na webu  asociace Cannabis is The Cure,z.s. na
adrese  www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/my-nize-uvedeni/ a  doložené  zakladatelskými  listinami  -
stanovami členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  ode dne 10.12.2013 na www.konopijelek.cz/o-nas/ 

František Dvořák, narozen 10.4.1936,  Jana Dvořáková,  narozena 20.3.1936,  Vladimír  Dopita,  narozen
14.1.1961,  společně  Přichystalova  180/14,  779 00  Olomouc, Dušan  Dvořák,  narozen  12.1.1962,  Josef
Pospíšil,  narozen 25.3.1986, společně Edukativní konopní klinika 798 55 Ospělov 6, Vanda Dvořáková,
narozena 8.6.1988, trvale bytem Tylova  963/2, 779 00 Olomouc,  Jan Prokeš, narozen 20.1.1989, trvale
bytem Nová 386, 789 69 Postřelmov. 
 
Jako spolumajitelé a nájemci olomouckých nemovitostí Přichystalova 180/14 a Tylova 963/2,  investoři
nemovitosti ospělovské Edukativní konopné kliniky, investoři výzkumu a aktivní členové statutárních
orgánů členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Jako  čestní  členové  a  signatáři:  Dagmar  Dopitová,  narozena  26.1.1936, bytem  Přichystalova  180/14,
779 00 Olomouc, spolumajitelka nemovitosti, nebyla členem statutárních orgánů, Radomíra Dvořáková,
narozena  18.5.1963,  od  14.7.2000  do 20.12.2010  členka  statutárních  orgánů  investor§ů  a  zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky a do dne 22.12.2018 osoba archivující účetní personální archiv a archiv smluv
Edukativní konopné kliniky do dne 11.9.2011,  Zuzana Majerová Zahradníková,  narozena 28.6.1972, od
14.7.2000  do  19.1.2014,  členka  statutárních  orgánů  členských  organizací  společenství  investorů,
filantropů a mecenášů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky,  Jan Majer,  narozen 21.1.1977, ode dne
9.4.2007 do 9.4.2009 člen statutárních orgánů členských organizací společenství investorů, filantropů a
mecenášů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky,  Anna Dvořáková,  narozena 4.4.1992, trvale bytem
Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, spolumajitelka nemovitosti, nebyla členem statutárních orgánů 

Jsme oprávněni zmocnit a zmocňujeme 
asociaci Cannabis is The Cure,z.s. k zastupování ve věci  vadných zápisů veřejných rejstříků 

a škod na výše uvedených právnických osobách a ta zmocnění přijímá dne 22.12.2018

Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962 v Olomouci
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