GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

sv. Bastily dne 14.7.2018 členů asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p
Plná moc mecenášů, filantropů, investorů a dobrovolníků výzkumu Konopí je lék (www.stanovy.konopijelek.cz)
a členů asociace Open Royal Academy a zakladatelů sboru European Ecumenical Church of Nature
Zmocnitel:

Odborná společnost Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, datová schránka ID:
4ex7c9p, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6,
zastoupena Miloslavem Tetourem, MCA, statutárním zástupcem

zmocňuje jako poškozený podle § 50 odstavec 1 trestního řádu a § 441 občanského zákoníku, dle § 26 odstavec 3
občanského soudního řádu a dle § 35 odstavec 4 soudního řádu správního z
důvodů neoprávněných exekucí, domovních prohlídek, šikanování, obviňování,
znesvéprávňování, zabití, mučení, strašení, věznění a trýznění a kriminalizace
garantovaných práv členů výzkumu včetně nezákonného odmítání od 1.1.2010
vzít zmocnitele jako poškozeného účastníka trestích řízení proti
kriminalizovaným členům výzkumu kartelem justice, exekutivy a cenzurujících
médií a od 1.1.2014 odmítající zmocnitele řádně zapsat v obchodním rejstříku
Zmocněného:

Občanské sdružení Ospělov, IČ: 226 91 871, ID: 4ex7c9p v transformaci od 20.12.
2017 zakladateli, novými členy a investory obchodní značky podnikatele do
ekumenického náboženského spolku Church of Nature, z.s., IČ: 226 91 871, ID:
4ex7c9p se sídlem Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, zastoupen Mgr.
Dušanem Dvořákem, statutárním zástupcem Komentář: Změny identifikačních
údajů podnikatele Občanské sdružení Ospělov IČ: 226 91 871 schválené na Valné
hromadě a Sněmu dne 20.12.2017 nejsou opětovně v rozporu se zákonem zapsány
ve veřejném rejstříku. Svévolné jednání justice a exekutivy zaznamenávané od 14. 7.
2000 nevyviňuje odpovědné z porušování práv chráněných nejen řadou ustanovení
§ 9 odst. 2 obč. soud. řádu a řadou ustanovení občanského zákoníku, ale také řadou
ustanovení trestního zákoníku.

aby zmocnitele zmocněný zastupoval v níže uvedených právních sporech a všech právních věcech, tzn. aby
vykonával veškeré úkony, přijímal skrze datovou schránku asociace Cannabis is The
Cure, z.s. ID: 4ex7c9p doručované písemnosti, podával skrze datovou schránku
asociace Cannabis is The Cure, z.s. návrhy, stížnosti, odvolání a žádosti, uzavíral
smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky a nároků se vzdával, podával opravné
prostředky řádné i mimořádné a bral je zpět, podával odpory proti platebním a
trestním příkazům, vymáhal nároky, přijímal plnění a jejich přijetí potvrzoval,
přijímal, odmítal nebo neodmítal, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů
v některém z níže uvedených právních sporů zapotřebí zvláštní plné moci. Pokud
je úkon svěřen ze zákona advokátovi, je zmocněný povinen žádat zastoupení pro
bono po české justici, České advokátní komoře, ev. Městském úřadu v Konici, ev.
MPSV ČR jako příspěvek v hmotné nouzi.
Zmocnění je dané jako zvláštní plná moc pro níže uvedená civilní, správní a trestní řízení a další podání (na)
poškozené (ho) zmocnitele a zmocněnce jako právnické a ev. fyzické osoby
1) Správních, civilních a trestních řízení ve věci řádného a věcně správného zápisu změn identifikačních údajů a
veřejných listin ve Sbírce listin zmocnitele, resp. u všech obchodními a
živnostenskými rejstříky poškozených členů asociace Cannabis is The Cure, z.s. , tzn.
identifikačních dat u obchodního, živnostenského aj. rejstříku.
2) Civilních a správních řízení, ev. k tomu vztažných trestních řízení vedených u Městského soudu v Brně sp.zn. 23 Nc
906/2016, 22Nc904/2016 a 24Nc909, Okresního soudu a státního zastupitelství v
Prostějově sp.zn. 0Nc 7044/2016, 14 C 89/2018, 5C 228/2017, 9C 217/2017, 8C 28/2018,
9C 76/2018 a 13C 157/2018// 1 ZT11/ 2010, Okresního soudu a státního zastupitelství v
Olomouci sp.zn. 39 Nc 1631/2012, 11C 54/2015, 17C 284/2016, 27 C 92/2017 a 27 Nc
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702/2018 // ZN 6147/2017, ZN 6057/2017, ZN 2216/2018, Obvodního soudu pro Prahu
3 sp.zn. 18 NC 5655/2011, 20C 178/2011, 20C 2/ 2012, 23C 136 /2013, 21C 317/2013, 7 Nc
2/2016, Obvodního soudu pro Prahu 10 sp.zn. 67 Nc 8008/2017, Krajského soudu a
státního zastupitelství v Brně sp.zn. 18 Cm 236/16, 22 A 70/2016, 29 A 104/2018 //1
KZN 1044/2018 (3 To 25/2011, 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To
43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 7 To
118 /2017, 7 Nt 18/2017, Nt 19/2017, 5 To 297/2017, 7 To 362/2017, 8To 102/2018),
Městského soudu a Vrchního státního zastupitelství v Praze sp.zn. 1 Nc 2381/2017,
8 A 127/2016, 11A 1/2017, 5 A 48/2018 a 14 A 113/2018 (21 Co 531/2012 , 53 Co 140/2016,
11 Co 246/2017, 1 NC 2825/2016, St 133/2016, SPR 2505/2016,, 2 Ad 59/ 2010, St
89/2017, St 17/2017) // sp.zn. 1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 (MSZP sp.zn. 3
KZN 1117/2012 a KZT 337/2012, OZP3 sp.zn. 3 ZN 82/2012 OSZ1 sp.zn. 2 ZT 214 /
2011, ), Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn. 72 A 30/2016, 59 A
19/2016 a Krajského soudu a státního zastupitelství v Ostravě sp.zn. 41C 5/2018 // 2
KZN 7038/2018 - žaloba a trestní podnět za neprovedení změn v rejstřících členů
asociace Cannabis is The Cure, z.s. od 1.1.2014 se škodami cca 300 tisíc Kč v důsledku
vadně zapsaných údajů do obchodního rejstříku u všech členů asociace IČ: 706 31
298, IČ: 266 70 232, IČ: 226 91 871, IČ: 226 80 101, IČ: 227 27 281, IČ: 227 24 303, IČ: 226
91871, IČ: 265 33 952. Zmocněný je jako fyzická osoba majitel obchodních značek a
stejnojmenných webů podnikatelů zapsaných od 1.1.2014 do obchodního rejstříku
pod IČ: 226 80 101, IČ: 226 80 101 a IČ: 226 91871, IČ: 265 33 952, tzn. obchodních
značek podnikatelů InternetPoradna(cz), P-centrum(cz), Ospelov(cz/eu), Ateliér
ALF(cz/eu), Konopijelek(cz/eu). Od 14.7.1994 do 14.7.2018 investovali členové
asociace Cannabis is The Cure, z.s. a jejich partneři více než 100 mil. Kč do
vzdělávání, minimalizace rizik, prevence, terapie a rehabilitace a do rekonstrukcí
víceúčelových komunitních středisek osvěty, vzdělávání, kultury, výzkumu,
minimalizace rizik, prevence, terapie a rehabilitace v Olomouci, Žižkově a Ospělově,
z toho cca 33% investic bylo od zahraničních partnerů.
3) Žalob, obhajob a protinávrhů žalob připravovaných asociací Cannabis is The Cure, z.s. od 14.7.2018 na Českou
televizi, Český rozhlas, Radu pro rozhlasové a televizní vyslání a jejich statutární
zástupce, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
financí, Ministerstvo obrany a jejich ministry a ministryně, žaloby na 5 soudních
znalců v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie vydávajících vědomě nepravdivé
znalecké posudky, Českou poštu a jejího ředitele, Krajský úřad Olomouckého kraje a
jeho statutárního zástupce, Hanácký a Prostějovský večerník a jejich majitele,
zakladatele a ex jednatele KaneBos, s.r.o., Univerzitu Palackého v Olomouci a jejího
současného rektora, Obecní úřad v Ludmírově a starostku a předsedu kontrolního
výboru, Nejvyšší soud ČR a jeho předsedu, Vrchní soud v Praze a Vrchní soud v
Olomouci a jejich předsedy ev. další veřejné a soukromé osoby opakovaně
porušující zákony a garantovaná práva nejen členů zmocnitele a zmocněného.
4) Jednání s bankami, pojišťovnami, státními, správními, veřejnoprávními a soukromými společnostmi.
5) Trestních řízení od 1.1.2010 a obžalob, opravných a mimořádných opravných prostředků a návrhů obnov řízení ve
věci údajného zločinu nedovolené výroby konopných drog/léčiv statutárními
zástupci Edukativní konopné kliniky, ve kterých státní orgány nepřizvali (odmítali
přizvat) členy asociace Cannabis is The Cure, z.s. jako poškozené právnické
osoby k soudnímu řízení.


u Okresního soudu a státního zastupitelství v Prostějově a Obvodního soudu a zastupitelství pro Prahu 1
(Dvořákovi): sp.zn. 2 T 104/2010, 2 T 65 /2011, 6 T 21/ 2012, 11T130/2016, 3 T131/2017, 2T63/2018, 1 ZT
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244/2010, 1 ZT 55/2012, 1 ZT 108/2013, resp. kasační a ústavní stížnosti na další rozhodnutí Krajského soudu
v Brně s paralelními trestními řízeními a pokusy zbavit Mgr. Dušana Dvořáka svéprávnosti a sociálního
statutu sp.zn. 22 A 70/2016, 7 To 362/107 vs. 7 Co 98/2017, 17 Co 195/2017 vs. 15 Co 295/2017 vs. 17 Co
62/2018 vs. 8To 102/2018, Vrchního soudu sp.zn. 6 To 40/2018, Nejvyššího soudu ČR sp.zn 11 Tdo 426/2018,
tzn. aktivní řízení a obnovy odmítavých rozhodnutí ESLP a EK č. 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 sp. zn. CHAP (2012) 00282, CHAP (2014)
03930, kdy odpovědní evropští funkcionáři odmítají vyřešit podtržená podvodná rozhodnutí inkvizitorů a
bývalých členů politických stran národní fronty a nové parlamentní fronty „normalizace sametové
oligarchie“ u ústavního soudu 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, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18


u Okresního soudu v Šumperku (Rybářovi): sp. zn. 3 T 109/2017, resp. právě probíhají odvolací řízení na
nepravomocný odsuzující rozsudek u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn. 2To73/2018



u Krajského soudu v Českých Budějovicích (Tetourovi) sp.zn 20 T 45/2011 a obnova vědomě nedůvodně
odmítnuté ústavní stížnosti sp.zn. I. ÚS 2431/15 (ESLP č. 37 746/16) napadající 3 letý rozsudek věznění
Miloslava Tetoura a nepovolení důvodnosti obnovy Vrchním soudem v Praze sp.zn. 11 To 33/2015



u Krajského soudu v Hradci Králové (Kočířovi), sp.zn. 9 T 5/2016, resp. aktivní ústavní stížnosti sp.zn.
IV.ÚS 1140/18 napadající loňské adventní rozhodnutí korupčníků v talárech nejvyššího soudu sp.zn. 11 Tdo
1499/2017 schvalujících rozhodnutí zabásnutého Elischera z Vrchního soudu v Praze sp. zn. 11 To 48/2017



u Krajského soudu v Brně (Houfkovi), sp.zn. 40 T 3/2017, resp. aktivní zpracování stížnosti ESLP a dovolání
nejvyššímu soudu za zjevně nezákonný 8 letý trest vězení dne 26.6. 2018 inkvizitory v talárech Vrchního
soudu v Olomouci sp.zn. 3 To 18/2018

Souhlasíme, aby byl zmocněnec oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasíme,
aby každý z nich jednal samostatně.
Souhlasíme, aby tato plná moc byla pod veřejnou kontrolou členů asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70
232, ID: 4ex7c9p, nemající rovněž v rozporu s § 103 o.s.ř. a řadou ust. § 9 odst. 2 o.s.ř. zapsány změny
identifikačních údajů v obchodním rejstříku.
Souhlasíme, aby v případě právní kolize ve věci zastupování právnické osoby právnickou osobou bylo bez dalšího
dokladu o zmocnění ve všech výše uvedených právních věcech a sporech uvedeno, že zmocnitel se stejným
rozsahem zmocnění a oprávnění zmocňuje vedoucího právního, přírodovědného a národohospodářského
výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), ředitele Edukativní konopné kliniky, člena odborné rady asociace
Cannabis is The Cure, z.s a statutárního zástupce sboru European Ecumenical Church of Nature a asociace
Cannabis is The Cure, z.s. v demisi od Valné hromady a Sněmu dne 20.12.2017 fyzickou osobu Mgr. Dušan Dvořák,
narozen 12.1.1962 v Olomouci, trvale 798 55 Ospělov 6.
Zmocnění sv. Bastily dne 14.7.2018 uděluje výše uvedený zmocněný oprávněný uživatel datové schránky asociace
ID: 4ex7c9p s úředně ověřeným podpisem

……………………...
Miloslav Tetour, MCA, statutární zástupce Konopí je lék, z.s.
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Zmocnění sv. Bastily dne 14.7.2018 přijímá statutární zástupce majitele datové schránky asociace Cannabis is The
Cure, z.s. ID: 4ex7c9p, majitel výše uvedených obchodních značek podnikatele a sídla nemovitosti Edukativní
konopné kliniky s úředně ověřeným podpisem

…………………………..
Mgr. Dušan Dvořák, předseda Church of Nature,z.s., od 1.1.2014 do 14.5.2016 opětovně první statutární zástupce
Otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s. a také Odborné společnosti Konopi je lék,z.s. a od 10.12.2006 do 20.12.2017
první a do 14.5.2016 druhý (první) statutární zástupce Cannabis is The Cure,z.s. a European Society of Investors in
Natural and Social Sciences Research, z.s. dle změn dne 20.12.2017
Výše uvedené na svou čest potvrzují od 18.5.2012 také ministru spravedlnosti a ministru vnitra stěžující si na
porušení zákona vůči neoprávněně kriminalizovaným rodinám Dvořákovým, Tetourovým a dalším členům výzkumu
níže uvedení spolumajitelé nemovitosti Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc jako stěžovatelé vědomě vadně
zapsaného sídla zmocnitele od 1.1.2014 do 14.5.2016 napadající vědomou svévoli obchodního rejstříku od roku 2014.
Majitelé sídla Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc již v roce 2013 jako členové výzkumu souhlasili a schválili na
valných hromadách členů změnu sídla všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky z Prahy do Olomouce na
adresu Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Tato adresa sídla dosud stále není zapsána v obchodním rejstříku u
Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, ani u Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a u Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303
není dokonce provedena změna sídla schválená dne 14.5.2016, kdy je sídlem Edukativní konopné kliniky Konopná
apatyka královny koloběžky první v Ospělově. Svévole obchodního rejstříku a důsledky statisícových škod je činěna
vědomě, neboť schválené změny v roce 2013 (ač nemusely) byly podatelně rejstříku doloženy do 16.1.2014 s úředně
ověřeným podpisem. Změny ze dne 14.5.2016 do 14.7.2016 s úředně ověřenými čestnými prohlášeními souhlasu
majitelů se změnou od 14.5.2016 byly navíc rejstříkovému soudu doloženy nájemními smlouvami. Proti svévoli
rejstříku byly podány stížnosti a kárné podněty, které byly v letech 2016 – 2018 vždy odmítnuty. Důkaz: Vrchní soud
v Praze sp.zn. S 269/2016 (dosud neprojednáno), 7 Cmo 467/2016, 7 Cmo 346/2017, Krajský soud v Brně sp.zn. Spr
1300/2018, 1301/2018, Vrchní soud v Olomouci sp.zn. S 370/2016, S 13/2017, S 291/2017, S 3/2018, S 4/218, S 138/2018, S
167/2018, S 205/2018, 5 Cmo 157/2017, 8 Cmo 69/2017, 8 Cmo 71/2017, 8 Cmo 274/2017, Ncp 43/2017 a Nc 64/2017

……………………………………………..
Vladimír Dopita, od 10.12.2015 zmocněnec
a od 14.5.2016 statutární zástupce Ateliér ALF,z.s.

………………………………………..
Dagmar Dopitová, čestný člen výzkumu
Konopí je lék (Cannabis is The Cure)

………………………………………………
Ing. František Dvořák, starší sboru
Dozorčí rada asociace Cannabis is The Cure, z.s.
a asociace Open Royal Academy

………………………………………..
Jana Dvořáková, do 14.5.2016 předseda Art Language Factory, z.s.
od 20.12.2017 třetí statutární zástupce odborné společnosti
Konopí je lék, z.s. , starší sboru
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Plná moc sv. Bastily 14.7.2018 reflektuje fakt, že pod dohledem brněnského tria sv. Pavla byli do 14.7.2018 odsouzeni do
vězení a vazebně stíháni čtyři statutární zástupci a manželky statutárních zástupců zřizovatelů Edukativní konopné
kliniky. Právnické osoby nebyly nikdy připuštěny k řízení, ač se tohoto domáhaly! Souhrnně odsouzení strávili ve
vězení a vazbě více než tři roky, z toho člen asociace Tomáš Houfek má během následujícího měsíce nastoupit trest
osmi let vězení za léčbu konopím. Od založení zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v roce 2008 a předložení první
lékařské petice a prvního legislativního návrhu vládě, parlamentu a prezidentovi na zastavení kriminalizace
nespravedlivě stíhaných, kriminalizovaných a vězněných nevinných lidí Konopí je lék dne 21.3.2008 (77 signatářů), přes
důkazy a výsledky výzkumu a osvětová turné Konopí je lék 2008 – 18, filmové dokumenty 2008 – 2018, happeningy na
Mezinárodní den lidských práv BED IN 2008 -2018, festivaly Noc básníků a benefiční festivaly Konopí je lék 2008 – 2018,
předložení dalších dvou legislativních návrhů (2010, 2013, stovky dopisů do parlamentu, byli od sv. Bastily dne
14.7.2010 do sv. Bastily dne 14.7.2018 vyšetřováni (18), obviněni (11), obžalováni (8), odsouzeni (7) zadržováni v CPZ,
vězněni vazebně a pravomocně odsouzeni do vězení (6), z toho odsouzení k dlouhému žaláři tří a osm let (2) nevinní
lidé ve vedení zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, jen proto, že jsou vzdělaní, vnímající a soucítící lidé. Takovéto
kartelové jednání zločinecké justičně prokurátorské mafie nebudeme v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a
svobod tolerovat, neboť tam, kde je kriminalizován jeden jediný nevinný, je kriminalizován každý! Zde však jde o
vědomý systémový, dlouhodobý a systematický zločin na nevinných lidech a miliardové škody na státním rozpočtu!
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První strana stanov zmocnitele schválených dne 20. 12.2017 Valnou hromadou členů a Sněmem sboru a dále je
uvedeno usn. Valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne 11.5.2011 policii, justici, prokuratuře atd.
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GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

sv. Bastily dne 14.7.2018 členů asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p
Viz www.justice.cz , zadej IČ: 226 80 101, IČ: 227 27 281, IČ: 227 24 303. Sbírka listin: Stanovy a usnesení VH 2008-2018

Viz www.justice.cz , zadej IČ: 226 80 101, IČ: 227 27 281, IČ: 227 24 303. Sbírka listin: Stanovy a usnesení VH 2008-2018
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GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

sv. Bastily dne 14.7.2018 členů asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p
První strana stanov zmocněného schválených dne 20.12.2017 valnou hromadou členů a sněmem sboru
Viz www.justice.cz, Sbírka listin VH 2000-2018 , stanovy, rozhodnutí a usnesení 2000-2018
Zadej IČ: 706 31 298, IČ: 266 70 232 a IČ: 226 91 871 a Sbírka listin: 2000-2018
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