
Zápis valné hromady (dále jen VH) členů asociace Cannabis is The Cure,
z.s. a sněmu European Ecumenical Church of Nature konaných v den
adventního  Slunovratu  dne  20.12.  2017  označený  souhrnně  jako  VH
členů výzkumu Konopí je lék,  http://www.konopijelek.cz/,  ID: 4ex7c9p

I.

Identifikace členů VH jako členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  - a také jako českých, moravských a
slezských členů mezinárodní asociace Open Royal Academy a členů  European Ecumenical Church of Nature
-  komunikujících s  justicí,  exekutivou,  správními,  zákonodárnými  a  veřejně  právními  orgány ode dne
20.12.2017 pouze a jen skrze datovou schránku zmocněné asociace Cannabis is The Cure, z.s. ID: 4ex7c9p

I. 1) : Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. L 4845
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.,  IČ: 706 31 298, ID: 4ex7c9p,
adresa  pro veřejnost:  European Society  of  Investors  in  Natural  and  Social  Sciences  Research,  z.s.,   HR
Cannabis  Social  Club,  Stará  51/4,  708 00 Ostrava,  do dne 20.12.2017  pod názvem Společenství  podpory
Olomoucké  nadace  filantropů  a  mecenášů,  z.s.  a  sídlem  v  Olomouci,  zástupce  investorů  výzkumu,
http://european-society.blogspot.com/  

I. 2) :  Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. L 6401
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p, adresa pro veřejnost: Cannabis is The Cure, z.s.,  Open
Royal  Academy,  Přichystalova  180/14,  77900  Olomouc, koordinátor,  zmocněnec  a  odborný  zástupce
výzkumu,  http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com/ 

I. 3) :  Krajský soud v Brně,  sp.zn. L 12854
Church of Nature, z.s., IČ: 226 91 871,  ID: 4ex7c9p, adresa pro veřejnost: Church of Nature, z.s., Edukativní
konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, do dne 20.12.2017 pod názvem občanské sdružení Ospělov, podpůrce
sboru European Ecumenical Church of Nature a zřizovatel společenských klubů minimalizace rizik - Harm
Reduction (HR) Cannabis Social Club, http://church-of-nature.blogspot.com/

I. 4) : Městský soud v Praze, Slezská, sp.zn. L 18762
Otevřená  společnost  Ateliér  ALF,  z.s.,  IČ:   226  80  101,  ID:  4ex7c9p,  adresa  pro  veřejnost:  Otevřená
společnost  Ateliér  ALF,  z.s.,  Konopná  apatyka  královny  koloběžky  první,  798  55  Ospělov  6,   do  dne
20.12.2017  pod  názvem  Ateliér  ALF,  z.s.,   spolu   zřizovatel  Edukativní  konopné  kliniky,  http://atelier-
alf.blogspot.com/ 

I. 5) :  Krajský soud v Brně, rejstříkový soud, sp.zn.  L 22019
Odborná  společnost  Konopí  je  lék,z.s.,  IČ:  227  27  281,  ID:  4ex7c9p,   adresa  pro  veřejnost:  Odborná
společnost  Konopí  je  lék,z.s.,  Konopná  apatyka  královny  koloběžky  první,  798  55  Ospělov  6,  do  dne
20.12.2017  pod  názvem  Konopí  je  lék,  z.s.,   spolu   zřizovatel  Edukativní  konopné  kliniky,
http://konopijelek.blogspot.com/

I. 6) : Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. L 8187
Společnost sociální ekologie Art & Body  Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, ID: 4ex7c9p, adresa pro
veřejnost:  Společnost  sociální  ekologie  Art  &  Body  Language Factory,  z.s.,  Konopná  apatyka  královny
koloběžky  první,  798  55  Ospělov  6,   do  dne  20.12.2017  pod  názvem  Art  Language  Factory,  z.s.,  spolu
zřizovatel Edukativní konopné kliniky, http://artlanguagefactory.blogspot.com/

I. 7) :  Městský soud v Praze, Hybernská, sp.zn.  11 A 1/2017
European Ecumenical Church of Nature, ID: 4ex7c9p, adresa pro veřejnost: European Ecumenical Church of
Nature, HR Cannabis Social Club, 798 55 Ospělov 6, do dne 11.9.2017 pod názvem Konopná církev. Do doby
registrace sboru na MK ČR jsou klíčové dokumenty sboru vedeny na http://church-of-nature.blogspot.com/

II.

1 - tento zápis byl schválen členy a dne 4.2.2018 statutárními zástupci a je opatřen podpisem bez ověření 
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Chronologie, legalita a legitimita VH, dokumentace, pravidla, návrhy změn  

1. VH schváleno usnesení  č.  1.  -  názvy   a  sídla  spolků,  chronologie  a  legalita  jednání  VH/sněmu:
Schválení změn u členských organizací proběhlo aklamací společně se změnami členů správních rad (SR),
stanov, projektů a sídel na VH dne 20.12.2017 konané na internetové síti dle dohody SR jako svolavatelů ze
dne výročí založení první republiky dne  28.10.2017  a předložených návrhů změn a usnesení k výročí boje
studentů za svobodu a demokracii dne 17.11.2017 a od Mezinárodního dne pro lidská práva dne 10.12.2017
zveřejněných k diskusi a komentářům také na  http://usneseni.blogspot.com/ Usnášeníschopnost VH byla
ověřena  předsedy  SR  a  staršími  sboru.  Společné  jednání  sboru  a  členů  asociace,  kritické  komentování
návrhů při separátních a společných jednáních členů SR a svolání VH na internetu bylo navrženo vedoucím
výzkumu Mgr. Dušanem Dvořákem na Světový den pro duševní zdraví dne 10.10.2017 s návrhem nové ústavy
sboru jako Ústavy mezinárodních společenství  (viz http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com/   ) Návrh svolání
společné VH byl  SR schválen k  sedmému výročí  přijetí  Česko-Slovenské deklarace práv občanů Evropy dne
28.10.2017. S ohledem na význam deklarace jako první společné česko-slovenské mezinárodní iniciativy asociace
adresované  prezidentům,  vládám  a  zákonodárným  sborům  uveďme,  že  deklarace  byla  schválena  dne
28.10.2010 pod supervizí Evropské koalice pro spravedlivou politiku ve věcech drog (Mgr. František Písařík). Za
české iniciativy byla podepsána odbornou společností Konopí je lék, z.s. (MUDr. Jana Budařová), za slovenské
iniciativy nevládní organizací  Dekriminalizacia.sk (Ing. arch.  Zuzana Mosná). Česko-Slovenská deklarace práv
občanů Evropy, na kterou reagovali český prezident a slovenská premiérka demagogickými tvrzeními o právu
ubližovat občanům, vyústila v roce 2017 v návrh evropské občanské iniciativy s celoevropskými důsledky změn
kartelových politik justice s exekutivami při porušování čl. 2) a 3) Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34) a
267) Smlouvy o fungování Společenství. Návrh evropské iniciativy byl prezentován na konferenci Cannabis XXL
dne  26.7.2017  v  Mnichově  (Mgr.  Dušan  Dvořák,  Mgr.  Karel  Kranda,  Ph.D.  a  Ing.  Martin  Dindoš,  viz
http://cannabis-europe.eu/   ) VH je dne 20.12.2017 odsouhlasen společně prosazovaný název evropské iniciativy
a  beneficí  Konopí  je  lék  od  roku  2018  „CANNABIS  WAR  IS  OVER!  If  you  want  it.“
http://cannabiswarisover.com/    Na Mezinárodní den pro lidská práva dne 10.12.2017 byla ústava sboru jako
Ústava  mezinárodních  společenství  schválena  aktualizovaným  kolegiem  pastorů  sboru  a  doporučena
sněmu a VH, které novou ústavu schválily k přijetí. Zápis VH členů asociace a sboru byl vypracován a navržen
ke schválení  Mgr. Dušanem Dvořákem na Tři krále Jezulátka pravoslavného dne  6.1.2018 a zveřejněn ke
korekturám  a  kritice  členů  na  http://usneseni.blogspot.com/ Zápis  VH  podléhal  internímu  projednání  a
schválení  SR  a  členů  do  dne  výročí  úmrtí  Jana  Palacha  dne  19.1.2018  jako  symbolického  Dne  podpory
obětem cenzury, tortury a inkvizice.  Tento finální zápis VH/sněmu byl schválen všemi členy asociace v
zastoupení statutárních zástupců dne dne 4.2.2018. 

2. VH  schválila  usnesení  č.  2.  -  hlasování  a  dokumentace  VH:  Pokud  se  v  zápisu  VH  hovoří  o
jednotlivých změnách u jednotlivých nevládních organizací, je obecným termínem VH rozuměna VH daného
spolku a sněm sboru,  což nevylučuje společně přijatá usnesení,  viz  níže.  Návrhy usnesení,  které nebyly
přijaty  se v  zápisu  neuvádí.  Přijatá  usnesení  jsou schválena  aklamací.  VH dne  20.12.2017 schválila,  že je
přípustné do dne  19.1.2018  aktualizovat zápis VH o zásadní změny dané rozhodnutími veřejné moci (např.
kárné podněty, stížnosti pro porušení zákona ministru spravedlnosti, odvolání, dovolání, evropská a ústavní
stížnost asociace, viz http://constitutional-court.blogspot.com/ ). S ohledem na neveřejný charakter členství,
ochranu  práv  justicí  a  exekutivou  účelově  znesvéprávňovaných,  dehonestovaných,  diskriminovaných,
okrádaných a kriminalizovaných členů výzkumu a dostatečný zákonodárcem daný  a již rejstříku opakovaně
doložený limitní počet osob členů jednotlivé korporace - spolku (3 a více/aktuálně 10 a více) a náboženské
společnosti - sboru (300 a více/aktuálně 500 a více) budou rejstříkovým soudům a MS v Praze k žalobě na
MK ČR doloženy  pouze a jen následující  dokumenty: A) Úředně ověřené čestné prohlášení statutárních
zástupců SR, že splňují zákonodárcem dané podmínky včetně plné svéprávnosti a že souhlasí se zápisem
své osoby do rejstříku  a  se zápisem VH a  změnami  stanov spolku a  ústavy  sboru a  změn statutárních
zástupců  spolků a  sboru  ve  veřejném  rejstříku  (u  osob na  zahraniční  stáží  mimo  Evropu doloží  čestné
prohlášení rejstříkovým soudům již s úředně ověřeným podpisem doložená zmocněná osoba, ke dni VH jde
o Vandu Dvořákovou zastoupenou Josefem Pospíšilem a Jana Prokeše zastoupeného Vladimírem Dopitou),
majitelé nemovitostí nových sídel spolků (Dušan Dvořák a Martin Kotala), doloží úředně ověřený souhlas s
právem na plné označení všech sídel a určených pouze a jen pro poštovní styk s veřejností a zasílání všech
zákonem nevyloučených podání, sdělení, rozhodnutí, rozsudků a usnesení justice a exekutivy pouze a jen
do datové schránky zmocněné asociace Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p,   ke které má přístup každý
člen SR a  dále starší, statutární zástupci a pastoři sboru, nebo jimi zvolená zmocněná osoba/-by. Předseda
asociace nebo jím pověřená osoba musí být o této skutečnosti (zmocnění a delegace zpřístupnění DS na
jinou  osobou)  předem  písemně  (emailem)  informován.  B)  Schválené  změny  stanov  budou  předloženy
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rejstříkům s prostým neověřeným podpisem  předsedy SR a zmocněného  zástupce zřizovatelů Edukativní
konopné kliniky,  kterým je ode dne 20.12.2017 zvolena starší  sboru  Jany Dvořákové,  členky SR odborné
společnosti Konopí je lék,z.s., investorky a spoluzakladatelky  European Society of Investors in Natural and
Social Sciences Research,z.s. založené na sv. Bastilu dne 14.7.2000 a to včetně zmocnění k datové schránce
asociace,  k  čemuž  je  Jana  Dvořáková  zmocněna  C)  Vyplněný  inteligentní IT  formulář  na
http://www.justice.cz/ s návrhem změn v rejstříku ke dni 20.12.2017 u jednotlivých spolků bude podepsán s
úředně ověřeným podpisem tohoto obecného zmocněnce, kterým je VH dne 20.12.2017 zvolena zástupkyně
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Jana Dvořáková, která následně návrhy změn a další dokumentaci
předá k archivací a administraci asociaci Cannabis is The Cure,z.s. a ta k podání rejstříkovým soudům a MS v
Praze  prostřednictví datové schránky asociace Cannabis is The Cure, z.s. (orientačně do dne 21.3.2018) D)
Rejstříkovým  soudům  nebudou  dokládány  žádné  členy  identifikující  dokumenty  a  dále  žádné  dílčí
dokumenty  o  programu a průběhu jednání  VH jako je  hlasování  členů SR a  VH,  prezenční  listiny  členů
členských  organizací,  hlasování  o  zápisu  VH  apod.  interní  dokumenty  E) Cannabis  is  The  Cure,z.s.  v
zastoupení  kteréhokoliv člena  SR zašle   dokumenty  k  návrhům  na  zápis  změn  v  rejstřících  společně  s
klíčovými právními dokumenty jako je dne 20.12.2017 aktualizovaná analýza „Porušení  práv Společenství
Českou republikou vůči členům výzkumu“ ze dne 5.11.2017  a ev. další klíčové dokumenty  do Sbírky listin
asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s. Klíčové  právní  dokumenty  jsou  zveřejněny  jak  na  titulní  straně
http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com/   ,  tak  v  sekci  Dokumenty  a  studie  na  www.  k  on  o  pijelek.cz F)
Stanovy členů jsou v závěru doplněny  obrázkem kampaně Cannabis war is over …. a dále v příloze titulními
stranami rejstříkům oznámených změn stanov od roku 2014, kdy příloha stanov schválených dne 20.12.2017
tvoří jejich nedílnou součást. 

3. VH schválila usnesení č. 3. - pravidlo pro předložení ověřených návrhů změn: V případě, že v době
podání návrhů na provedení změn v rejstřících  (orientačně do dne 21.3.2018) nebude justicí rozhodnuto o
odvolání u vrchních soudů ve věci průtahů a nezákonných rozhodnutí rejstříkových soudů s provedením
změn v rejstřících u jednotlivých členů asociace (ev.  u NSZ a NSZ ČR rozhodnuto o kárných podnětech
podaných  v  zastoupení  asociace  s  vlivem  na  tato  řízení),  budou  odvolání  vzata  zmocněnou  asociací
Cannabis is The Cure,z.s.  zpět z projednání,  aby nedošlo k odmítnutí  návrhu pro souběh řízení a škody
způsobené rejstříkovými soudy budou vymáhány jiným způsobem. V případě, že bude po podání návrhu
nutné řešit nějaké námitky nebo výtky rejstříkových soudů, tyto – bude-li to právně přípustné  - provede
obecný zmocněnec  Jana Dvořáková s tím, že nové rozhodnutí bude vytvořeno ve spolupráci se členy SR
asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  a  předsedy  předmětných  spolků,  jinak  bude  výhrady  rejstříku  řešit
předseda daného spolku nebo sboru, po ev. opravě zašle změny do archivu obou asociací a sboru a podání
podá skrze d  atovou schránku asociace Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p.

4. VH schválila usnesení č. 4. - pravidlo pro zastupování a podporu vězněných členů a trestní/kárné
podněty:   Pokud u vězněných řádně registrovaných členů výzkumu nebude do doby podání návrhu změn
rozhodnuto NS ČR nebo ministrem spravedlnosti o propuštění a předložení předběžných otázek Soudnímu
dvoru pro  porušení  Smlouvy  o  fungování  Společenství  Českou republikou,  budou  vyzváni  k  souhlasu  s
mezinárodní  medializací  své kauzy,  nepravdy a zvůle justice a trestní exekutivy při  vědomém a od roku
2010/2011 nešetřeném a zakazovaném šetřit porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34
a 267 Smlouvy o fungování Společenství vůči členům výzkumu, viz trestní podněty členů asociace a sboru
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky od roku 2010 uvedené veřejně na  http://policie-cr.blogspot.com/ 

III. 

Usnesení VH : odborná rada a správní rady a statutární zástupci sboru

5. VH schválila usnesení  č. 4 –  odborná rada:  VH schválila  vznik odborné rady s tímto statutem:
Odborná  rada  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  je  odborným  poradním  orgánem  asociace  nevládních
organizací a osob zapojených do právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék
(Cannabis  is  The Cure). Jednání  odborné rady  nebo jeho členů probíhá ad  hoc dle jednotlivých  aktivit.
Členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. ve spolupráci s odbornou radou a dalšími subjekty usilují o vznik
odborného institutu/znaleckého ústavu zaměřeného na všestranné využití konopí, inovace a efektivitu jeho
zpracovávání, rizika konopí a jeho bezpečné terapeutické a potravinářské využití. Odborná rada považuje
principy a metody minimalizace rizik (mezinárodní zkratka HR, harm reducition) realizované od 21.3.2008
veřejně ve výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) za klíčovou součást vlastní realizace a zajištění
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dostupnosti konopí  lidem a výzkumu. Cannabis is The Cure,z.s. a odborná rada souhlasí, že HR je oprávněně
jeden ze čtyř  hlavních pilířů  evropských drogových politik  demokratických zemí.  Odborná rada vydává
stanoviska,  zprávy a analýzy,  podporuje vznik soudně znaleckého multidisciplinárního oboru adiktologie
jako součást ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti a navrhuje zapsání vedoucího výzkumu Konopí
je lék (Cannabis is  The Cure),   adiktologa a cannabisterapeuta Mgr.  Dušana Dvořáka soudním znalcem.
Aktualizované složení odborné rady je vedeno veřejně na http://www.konopijelek.cz  v sekci Odborná rada.
Složení  odborné rady:  Předseda  Mgr.  Karel  Kranda,  Ph.D.,  nar.  1950,  výzkum,  farmacie  a  psychologie.
Členové: Ing. Karel Dušek, CSc. nar 1953,  aromatické, kořeninové a léčivé rostliny, včelařství, aquaponie a
aeroponie,  Miloslav Tetour,  MCA, nar.1957,  výzkum, biohnojiva a fytoterapie,  občanská advokacie,  Mgr.
Dušan Dvořák, nar. 1962, výzkum, adiktologie, cannabisterapie, sociální ekonomika a občanská advokacie,
Mgr.  Mária  Bakošová,  nar.  1965,  ochrana  veřejného  zdraví  a  zdravotně  -  sociální  služby,  MUDr.  Aleš
Skřivánek,  Ph.D.,  nar.  1965,  výzkum,  terapie  a  rehabilitace,  Mgr.  Karel  Šťastný,  nar.  1968,  výzkum,
strojírenské inovace a zemědělství,  František Slavík,  MCA, nar.  1973,  výzkum, genetiky léčebných odrůd
konopí a pěstitelství, Ing. Martin Dindoš, nar. 1973, výzkum, naturterapie, ekonomika a národohospodářství,
Martin Kotala, MCA, nar. 1977, konferenční činnost, občanská advokacie a programy minimalizace rizik (HR),
Josef Pospíšil, MCA, nar. 1986, výzkum, nové technologie a media, občanská advokacie, Marek Salamon,
nar.  1987,  film, media a vizuální  komunikace,  Mgr.  Vanda Dvořáková, nar.  1988, zahradní  architektura a
ochrana přírody. Pozn. Aktualizace usnesení ke dni schválení zápisu dne 4.2.2018: Členové sboru, asociace a
odborné  rady  souhlasí,  aby  členské  organizace  ev.  v  zastoupení  zmocněné  asociace  Cannabis  is  The
Cure,z.s. projednaly členství nevládních organizací asociace skrze asociaci nebo samostatně do vznikajícího
českého odborného asociačního klastru konopí.  

6. VH schválila usnesení č. 5 –   statutární zástupci: statutárními zástupci spolku sdružujícího investory
výzkumu  jsou dne 20.12.2017 zvoleny níže uvedené osoby.

7. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.: MUDr. Aleš Skřivánek,
Ph.D., nar. 5.1. 1965, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, předseda SR (nominován odbornou společností Konopí
je  lék,  z.s.),  Mgr.  Vanda  Dvořáková,  nar.  8.6.1988,  Tylova  963/2,  779  00  Olomouc,  místopředseda  SR
(nominována dne 14.5.2016 asociací  Cannabis is The Cure,  z.s.),  Ing. Martin Dindoš, nar. 18.1.1973, trvale
Masarykova  690/20,  277  11  Neratovice,  člen  SR  (nominován  European  Ecumenical  Church  of  Nature).
Poznámka: V  době  zahraniční  stáže  do  14.7.2018  místopředsedkyni  Mgr.  Vandu  Dvořákovou  zastupuje
předseda správní rady společnosti sociální ekologie Art &  Body Language Factory, z.s. Josef Pospíšil, MCA,
což  bylo  rejstříkovému soudu včetně zastoupení  v  době stáže také  u  Jana  Prokeše,  místopředsedy SR
společnosti  sociální  ekologie Art  & Body Language Factory,z.s.   členem SR otevřené společnosti  Ateliér
ALF,z.s. Vladimírem Dopitou a oznámením o odstoupení člena SR Vlastimila Blaťáka ke dni 15.10.2016 a jeho
zastoupením ex předsedou asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Dušanem Dvořákem doloženo s úředně
ověřenými podpisy zmocněnců a zmocnitelů na podatelnu rejstříkového soudu dne 21.10.2016 a je uvedeno
na titulní straně http://european-society.blogspot.com/       

8. VH schválila usnesení č. 6 – statutární zástupci: statutárními zástupci asociace jsou dne 20.12.2017
zvoleny níže uvedené osoby.

9. Cannabis is The Cure, z.s.:  Mgr. Ivan Chalaš, nar. 8.2.1955, Mírová 623, 33 141 Královice, předseda
SR, Mgr.  Radka Káňová, nar.  30.1.1978, Ostravská 1369, 735 41 Petřvald,  místopředseda SR,  Mgr. Mária
Bakošová,  nar.  26.3.1965,  Krosniarská  37,  04022  Košice,  člen  SR,  Marek  Rybář,  MCA,  nar.  11.12.1977,
Škvorecká  5,  110  00 Praha  10,  člen  SR,   Bc.  Hana  Langová,  nar.  8.  5.  1982  Rýmařovská 657/32,  785  01
Šternberk, člen SR. 

10. VH schválila usnesení č. 7 – statutární zástupci: statutárními zástupci podpůrce sboru a zřizovatele
HR Cannabis Social Club v Čechách, Slezsku a Velké Moravě jsou dne 20.12.2017 zvoleny níže uvedené osoby.

11. Church of Nature, z.s.: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, předseda  SR a
předseda HR Cannabis Social Club Velká Morava, Martin Kotala, MCA, nar. 24.10.1977,  Stará 51/4, 708 00
Ostrava,  místopředseda  SR  a  předseda   HR  Cannabis  Social  Club  Slezsko,   František  Slavík,  MCA,  nar.
9.2.1973, U Parku 84, 277 16 Všetaty,  člen SR, pastor a předseda otevřené společnosti  Ateliér ALF,z.s. a
předseda HR Cannabis Social Club Čechy, Miloslav Tetour, MCA, nar. 23. 3.1957, 386 01 Třešovice 25, člen SR,
předseda odborné společnosti  Konopí  je  lék,z.s.  a  zástupce kolegia pastorů  sboru,   Josef Pospíšil,  nar.
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25.3.1986, 798 55 Ospělov 6, člen SR, pastor a předseda společnosti sociální ekologie Art & Body Language
Factory, z.s. Statutárními zástupci European Ecumenical Church of Nature jsou ke dni 20.12.207 tyto osoby s
těmito funkcemi Dušan Dvořák,  MMCA,  velekněz,  Martin  Kotala,  MCA, kancléř  a Miloslav Tetour,  MCA,
zástupce kolegia pastorů. Osobu zmocněnou zastupovat sbor a jeho statutárního zástupce Mgr. Dušana
Dvořáka za asociaci Cannabis is The Cure,z.s. v žalobním sporu s MK ČR u MS v Praze je nově předseda Mgr.
Ivan Chalaš. 

12. VH  schválila  usnesení  č.  8  –  statutární  zástupci:   statutárními  zástupci  zřizovatelů  Edukativní
konopné kliniky jsou dne 20.12.2017 zvoleny níže uvedené osoby s právem předsedy užívat titul asociace
Open Royal Academy MCA (Master of Cannabis Art).

13. Otevřená společnost Ateliér ALF, z.s.:  František Slavík, MCA, 9.2.1973, U Parku 84, 277 16 Všetaty,
předseda,   Vladimír  Dopita,  nar.  14.1.  1961,  Přichystalova  180/14,  779  00  Olomouc,  místopředseda,   Jan
Prokeš,  nar.  20.1.1989,  Nová  386,789  69  Postřelmov,  člen  SR.  Poznámka: Jana  Prokeše  jako  ex
místopředsedu SR společnosti sociální ekologie Art & Body Language,z.s. v době zahraniční stáže (cca do
do  14.7.2018)  ve  SR   –  jak  bylo  dne  21.10.2016  doloženo  na  podatelně  rejstříkovému  soudu  s  úředně
ověřeným podpisem zmocněného a zmocnitele - viz  http://european-society.blogspot.com/  -  zastupoval
místopředseda  SR  Vladimír  Dopita.  Zápis  třetího  člena  SR  Jana  Prokeše  do  veřejného  rejstříku  bude
proveden až po návratu do ČR.  Do doby zápisu Jana Prokeše do rejstříku je vedoucí výzkumu Mgr. Dušan
Dvořák oprávněn – bez zápisu své osoby do rejstříku – zastupovat Jana Prokeše při jednání SR. VH schválila
přechodné ustanovení,  že do doby návratu  Jana Prokeše nemusí  být třetí  člen  SR zapsán v rejstříku a
současně tímto nejsou porušeny stanovy deklarující tříčlennou SR. 

14. Odborná společnost Konopí je lék, z.s.: Miloslav Tetour, MCA, nar. 23. 3.1957, 386 01 Třešovice 25,
předseda, Miroslav Kočíř, 29.11.1957, Klášterec nad Orlicí 228, 561 82 Klášterec nad Orlicí, místopředseda SR
a Jana Dvořáková, nar. 20.3.1939, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, člen SR. 

15. Společnost  sociální  ekologie  Art  &  Body  Language  Factory,  z.s.:  Josef  Pospíšil,  MCA,  nar.
25.3.1986,  798  55 Ospělov 6,  předseda,  Anna  Němcová,  nar.  3.4.1990,  Dejvická  180/9,  160  00  Praha  6,
místopředsedkyně a Jaroslava Bělíková, nar. 22.3.1978, Poštovská 450/6, 602 00 Brno, člen SR. 

IV. 

Usnesení VH : změny názvů spolků, sídel, stanov a projekty 

16. VH schválila usnesení č. 9 – názvy a sídla: Výše v bodu I. uvedené změny názvů a sídel odpovídají
vůli členů a jsou schváleny VH.  Schválený je současně záměr změny sídla European Society of Investors in
Natural and Social Sciences Research, z.s. do Kanady a asociace Cannabis is The Cure, z.s. do některé ze
starých členských zemí Společenství v průběhu roku 2018/2019. Tato změna sídla bude podléhat rozhodnutí
pouze statutárního zástupce SR a musí být 3 měsíce před provedením změny sídla oznámena rejstříkovému
soudu společně s adresou a typem právnické osoby v zahraničí. VH schválila, aby u těchto dvou nevládních
organizací byly před změnou sídla do zahraničí založeny pobočné spolky se stávajícími sídly v ČR a pobočné
spolky měly koncovku CS. 

17. VH schválila usnesení č. 10 – stanovy, cíle a projekty: Cíle spolků, klíčové aktivity a projekty jsou
uvedeny přímo ve VH schválených stanovách uvedených na  http://usneseni.blogspot.com/ s tím, že MS v
Praze bude  k žalobnímu řízení ve věci zápisu European Ecumenical Church of Nature do rejstříku církví
doložena vůle členů sněmu a VH  k přijetí nové ústavy sboru  daná tímto zápisem. Dále bude statutárním
zástupcem sboru v zastoupení asociace Cannabis is The Cure,z.s. zastoupené Mgr. Ivanem Chalašem žádáno
naléhavé projednání žalobního řízení s doplněným petitem rozhodnutí  dle návrhu ze dne 18.12.2017, když
návrh na určení lhůty rozhodnutí byl NSS ČR po datu konání VH přes 16 měsíců řízení (ode dne 14.7.2016) a
tři podané žaloby (dvě odmítnuty jako předčasně podané) dne 21.12.2017 odmítnut.  

V.

Společná usnesení
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18. VH schválila  usnesení  č.  11  –  komunikace  s  veřejnou  mocí  skrze  datovou  schránku  zmocněné
asociace a archivace rozhodnutí:  Spolky a sbor v souladu s § 441 o.z. komunikují s justicí a veřejnou mocí
skrze datovou schránku asociace Cannabis is The Cure, z.s. ID: 4ex7c9p a totéž vymáhají od veřejné moci a
dalších veřejných subjektů. Statutární zástupce členské organizace a sboru má právo vstupu a administrace
datové schránky, přijímání a zasílání rozhodnutí. Vstup do datové schránky je povolen pouze o víkendu!
Vyjímky pro naléhavá podání musí být oznámeny Mgr. Radce Káňové. Ke dni VH zmocnily asociaci k přijetí
rozhodnutí a komunikaci s veřejnou mocí skrze datovou schránku asociace Cannabis is The Cure, z.s. kromě
členských organizací a sboru také  dvě fyzické osoby, konkrétně vedoucí výzkumu a předseda Church of
Nature, z.s. Mgr. Dušan Dvořák a předseda Art & Body Language Factory, z.s. Josef Pospíšil, MCA, oba ke
dni  zápisu  VH  s  trvalým  bydlištěm  798  55  Ospělov  6.  Pro  přehlednou  archivaci  přijatých  a  vydaných
rozhodnutí je připravován projekt Datová schránka dostupný všem členům a registrovaným zájemcům a po
vyhodnocení pilotního projektu (cca od 21.3.2018) bude po schválení SR sloužit také k výukovým a právním
účelům pro veřejnost. 

19. VH schválila usnesení č. 12 – weby a I-prezentace: V roce 2018 nejpozději  do 14.7.2018 bude SR
vyřešena společná webová prezentace a blogy. Design koordinují Jaroslava Bělíková a Anna Němcová.

20. VH schválila usnesení č.13 –   hospodaření: Od 1.1.2018 je VH povoleno, aby členské organizace dle
schválených projektů hospodařily nejen s příspěvky a dary členů. Pokud se tak SR rozhodnou a hospodaření
nepůjde zajistit z vlastních zdrojů, je předseda SR  povinen registrovat spolek u finančního úřadu k dani z
příjmu. Za každý projekt a jeho hospodaření a řádné vedení účetnictví je SR určena konkrétní odpovědná
osoba. Dodatek usnesení: Ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky byla dle smlouvy o spolupráci  mezi
Ateliér  ALF,z.s.  a  Konopí  je lék,z.s.  ze dne 10.12.2010 oprávněna  hospodařit  otevřená  společnost Ateliér
ALF,z.s. s registrací živností na MČ Praha 3, dle VH zřizovatelů dne 11.5.2011 ode dne 1.6.2011 však nikoliv na
adrese Bořivojova 90, Praha 3 kvůli redukci nákladů, viz  http://edicepetlice.blogspot.com/  . 

21. VH  schválila  usnesení  č.  14  –  registrace  členů  a  příspěvky: registrace  členů  je  společná  přes
webovou aplikaci na http://www.konopijelek.cz/ ,  registrační příspěvky jsou společně přijímány pouze na
transparentní  účet European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.

22. VH schválila usnesení  č.  15  -   rozpočet: rozpočet členských organizací  asociace pro rok 2018 je
interním dokumentem členských organizací. VH revokuje usnesení ze dne 14.5.2016: schválená dílčí částka
ke kapitalizaci pohledávek  formou zelených akcií za škody do roku 2010 je prozatím pouze 33 mil. Kč. K 10.
výročí zveřejnění výzkumu Konopí je lék dne 21.3.2008 bude pod vedením vedoucího výzkumu Mgr. Dušana
Dvořáka zpracována souhrnná výroční zpráva. 

23. VH schválila usnesení č. 16 -  pojištění a banka: Mgr. Dušan Dvořák a SR členů asociace a statutární
zástupci sboru mají od VH a sněmu mandát k jednání s pojišťovnou DAS a dalšími pojišťovnami na vzniku
pojišťovacích produktů pro členy asociace pro civilní, správní a trestní řízení.  VH schválila vznik semenné
banky asociace a sboru. 

24. VH schválila  usnesení  č.  17  –  právní  spory a  nová sněmovna:  členové SR členských  organizací
jednají  koordinovaně s novými poslaneckými kluby k podání  interpelací  a poslanecké ústavní  stížnosti  k
naplnění změn stávajícího neprávního stavu odporujícího mezinárodním úmluvám. 

25. VH schválila usnesení č. 18. -  cenzura a nevydávání informací:  cenzura veřejnoprávních medií k
letitému porušování čl. 2) a 3) Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34) a 267) Smlouvy o fungování
Společenství Českou republikou proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a nevydávání
informací  správními  a  justičními  orgány  rozhodných  pro  civilní,  správní  a  trestní  řízení  občanů  je   (viz
http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com/  a  bude  i  nadále  vymáháno  žalobně.  V  roce  2018  budou  v
zastoupení Cannabis is The Cure,z.s. podány žaloby na MV ČR, Msp ČR, P ČR, RRTV, ČT, ČRo a MK ČR a další
odpovědné za nevydávání informací, cenzuru a vědomě nezákonná rozhodnutí. Nerespektování rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 20.7.2016 sp.zn.  8 A 127/2016 ministerstvem zdravotnictví vůči asociaci
Cannabis is The Cure,z.s. bude rovněž vymáháno, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com  
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26. VH schválila usnesení č. 19. - právní řízení – členské právnické a fyzické osoby jako poškození:
aktivní evropské a ústavní stížnosti a aktivní dovolání  členů Nejvyššímu soudu ČR u poškozených členů
asociace,  kteří  souhlasili  se  zveřejněním  kauzy,  je  uvedeno na  http://dovolani-ns.blogspot.com/  Žalobní
spory členů jako fyzických a právnických osob u obecních a odvolacích soudů jsou aktualizovaně uvedeny na
http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com/  Asociace Cannabis is The Cure,z.s. má mandát členů VH a sněmu
vymáhat propuštění neoprávněně kriminalizovaných členů výzkumu z vězení a žádat za všechny členy, aby
byl spor předán Soudnímu dvoru k rozhodnutí. Nebude-li rozhodnuto do doby podání návrhu na provedení
změn,  bude  podána  také  společná  stížnost  všech  členských  organizací  a  sboru  ministru  spravedlnosti,
neboť  v  době nevymahatelného  předpisu  výroby  konopí  jako léku není  možné kriminalizovat  žádného
člověka,  nejen  členy  výzkumu  a  ty,  kteří  jim  pomáhají.  Současně  budou  vymáhány  škody  na  zjevně
nedůvodné  a  ryze  účelové  návrhy  na  omezení  svéprávnosti  a  ochrannou  léčbu  vedoucího  výzkumu
kartelem justice,  exekutivy a  konkrétních „znalců“ . VH schválila doporučení advokátního zastoupení.

27. VH  schválila  usnesení  č.  20.  -  nominace:  odborná  rada  asociace  a  členové  asociace  podporují
podání návrhu na zavedení Mgr. Dušana Dvořáka soudním znalcem a jeho nominaci Ministerstvu obrany ČR
na ocenění účastníkem třetího odboje, viz https://nominace.blogspot.com/

28. VH schválila usnesení č. 21. - interní půjčky: VH bere na vědomí interní bezúročné půjčky European
Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. členům, a to 85.000,- Kč pro předsedu
společnosti sociální ekologie Art  & Body Language Factory,z.s.  Josefa Pospíšila a 45.000 Kč pro předsedu
Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka (4.000,- Kč splaceno) s vrácením v roce 2018. 

29. VH schválila usnesení č. 22 -  žalobní řízení: Dle dohody předsedů SR budou v zastoupení asociace
Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  (společně  a/nebo  jednotlivě)  vymáhány  náhrady  škod  způsobené  vadným
rozhodnutím odpovědných orgánů veřejné moci (zpravidla osobami, které vědomě, nikoliv nedbalostně -
dle poškozených členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. - zneužily své funkce státního zástupce, soudce,
soudního znalce,  úřední  osoby,  zástupce veřejnoprávního media,  ev.  jiné osoby ve správním,  civilním či
trestním řízení). Dále budou vymáhány náhrady škod od osob, které jako členové SR zneužily pravomoci při
správě  svěřeného  majetku  a/nebo  se  podvodně/krádežemi  zmocnily  majetků  včetně  know  how  členů
asociace Cannabis is The Cure, z.s. a/nebo kteří důkazně křivě svědčili  orgánům veřejné moci a vydávali
nepravdivá  rozhodnutí  se  škodami  pro  členy  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  (Praha  3,  projekt
Bohemp/Kanebos, Olomouc, projekt Tour de Franz/ HV, Ospělov, projekt hranice a majetky výzkumnické
farmy Ospělov/ kaple Nanebevzetí). VH schválila doporučení advokátního zastoupení ev. konzultací. 

30. VH schválila usnesení č. 23  - rozhodnutí o zastupování  do doby provedení změn v rejstříku: Do
doby provedení změn v rejstříku mohou za jednotlivé členy podávat podání v rejstříku vedení členové SR -
statutární zástupci a zmocněnci bez uvádění  provedených změn na VH dne 20.12.2017, tzn. s dosavadními
funkcemi.  Obecným zmocněncem pro řízení o provedení zápisu změn je Jana Dvořáková, starší sboru a SR.

31.  VH schválila usnesení č. 24 – návrhy na určení lhůt, naléhavost projednání žalob a zastupování:
asociace Cannabis is The Cure,z.s. přijala zmocnění k podáním od Mgr. Dušana Dvořáka. VH navrhuje podání
návrhu na určení lhůty rozhodnutí žalob na MK ČR – MS v Praze, KÚOK – KS v Brně, OS pro Prahu 3 – (3x).
Dále bude u kasační stížnosti Josefa Pospíšila řešena řízení, ve kterých justice svévolně a účelově odmítá
zastupování  diskriminovaných  členů  a  poškozených  trestnou  činnosti  právnickou  osobou  v  rozporu  s
trestním řádem (§50 tr. ř.) , občanským soudním řádem (§ 26, odst. 3 o.s.ř.) a soudním řádem správním (§ 35
odst. 4 s.ř.s.), standardně Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci. 

32. VH  schválila  usnesení  č.  25.  -  modlitební  předměty,  HR  Cannabis  Social  Club  a  registrace:
modlitební  předměty sboru  jsou  do  doby  úspěšné  registrace European  Ecumenical  Church  of  Nature
vydávány řádně registrovaným členům pouze skrze HR Cannabis Social Club pod kontrolou SR Church of
Nature, z.s. a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky. Principy a metody HR jsou dodržovány a činěna osvěta
veřejnosti. Průtahy registrace a žaloba na MK ČR je s podporou zmocněné asociace Cannabis is The Cure,
z.s. vymáhána.  Novým zástupcem žalobního sporu za asociaci Cannabis is The Cure,z.s. je předseda Mgr.
Ivan Chalaš.  Změna osoby, která zastupuje sbor /  velekněze Mgr.  Dušana Dvořáka v žalobním řízení  na
Ministerstvo kultury ČR u Městského soudu v Praze bude oznámena soudu po schválení zápisu VH/Sněmu
dne 4.2.2018 S ohledem na podpisy obou členů asociace pod touto listinou, není dokládáno další zmocnění. 

7 - tento zápis byl schválen členy a dne 4.2.2018 statutárními zástupci a je opatřen podpisem bez ověření 

https://nominace.blogspot.com/
http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com/
http://dovolani-ns.blogspot.com/
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