My, níže uvedení členové asociace Cannabis is The Cure,z.s. a členové výzkumu Konopí je lék jako
zřizovatelé Edukativní konopné kliniky a náboženského spolku Church of Nature, z.s. a především
jako majitelé rostlin konopí na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky v Ospělově 798 55
Ospělov 6 a třech dalších výzkumnických farmách na Moravě (každá právnická osoba pěstuje do 77
rostlin do 77 kg váhy konopí a to na ploše do 77 m2 plochy) tímto v souladu s § 441, občanského
zákoníku, § 50 trestního řádu, § 26 odst. 3 občanského soudního řádu a § 35 odst. 4 soudního řádu
správního udělujeme

PLNOU MOC
k právní ochraně, osvětě a úspěšné realizaci projektu

ADOPTUJ KYTKU

asociaci Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, datová schránka ID: 4ex7c9p, adresa pro veřejnost
Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc a specificky
také k uzavírání smluv s adoptivními rodiči rostlin konopí pro nemocné rodiny členů výzkumu Konopí
je lék a sdělení čísla finanční podpory adopce č.ú.: 8243027001/5500
Projekt „Adoptuj kytku“ je evidován ode dne 4.5. 2018 u veřejnoprávních korporací: Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje a Okresního státního zastupitelství v Prostějově pod č.j. SIN
5/2018. Dne 7. 5. 2018 byl projekt evidován u Ústavního soudu pod č.j SPR. ÚS 411/18 a Obvodního
státního zastupitelství pro Prahu 3 pod č. j. SIN 4/2018. Česká televize a Okresní soud v Prostějově
registrovali projekt dne 9.5.2018 pod č.j. Spr 429/2018. Nejvyšší státní zastupitelství projekt
registrovalo 11.5.2018 pod č.j. 1 SIN 24/2018. Městské státní zastupitelství v Praze dne 14.5. 2018 pod
č.j. SIN 1002/2018 a Ministerstvo vnitra ČR dne 15.5.2018 pod č. j. MV- 51653-2/KM-2018. Okresní státní
zastupitelství v Olomouci projekt registrovalo dne 21.5.2018 pod č.j. SIN 5/2018. Krajské státní
zastupitelství v Brně dne 22.5.2018 pod č.j. SIN 1001/2018 rozhodlo, že prostějovské státní
zastupitelství nevykazuje prvky italské mafie a nemusí žádnou kytku adoptovat. Sněmovna projekt
registrovala dne 29.5.2018 pod č.j. 7091/18 a dne 3.7. 2018 Kancelář sněmovny předala poslaneckým
klubům důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti kartelem justice s exekutivou ve stížnosti na
cenzuru a nevydání informací ústavním a nejvyšším soudem č.j. SPR ÚS 402/18 a IV.ÚS 1140/18 a č.j. 11
Tdo 426/2018 a S 315/2018 při letitém porušování § 149, odst.4 trestního zákoníku s důsledky ztrát na
životech nevinných. Nejvyšší státní zástupce projekt registroval dne 30.5. pod č.j. 1 SIN 313/2018 a
předseda ústavního soudu projekt registroval dne 30.5.2018 pod č.j. SPR. ÚS 411/18-5 INF. Vedoucí
Krajského státního zastupitelství v Ostravě projekt registrovala dne 29.6.2018 č.j. SIN 109/2018. Tato
smlouva bude předložena pojišťovně právní ochrany DAS k ochraně členů projektu Adoptuj kytku.
Na sv. Bastilu dne 14.července 2018 za zmocnitele a zmocněná osoba oboustranně souhlasí

František Slavík, MCA
Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s.
IČ: 226 80 101

Miloslav Tetour, MCA
Odborná společnost Konopí je lék,z.s.
IČ: 227 27 281

Josef Pospíšil, MCA
Společnost sociální ekologie
Art & Body Language Factory, z.s.
IČ: 227 24 303

Martin Kotala, MCA,
Church of Nature,z.s.
IČ: 226 91 871

Zmocnění za asociaci Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232 přijímá Mgr. Dušan Dvořák, majitel
výzkumnické farmy konopí v Ospělově.

DÁVÁM JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ZNALÝ ČÍSLA FINANČNÍ PODPORY ADOPCE
č.ú.: 8243027001/5500

PLNOU MOC
asociaci Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, datová schránka ID: 4ex7c9p, adresa pro veřejnost
Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc k právní
ochraně, osvětě a úspěšné realizaci zpřístupnění mnou adoptovaných 5 roslin (odrůd) konopí z
výzkumu (živé/suché) pro členy výzkumu Konopí je lék v projektu realizovaném dle definice konopí
pro trestní právo dle přílohy 1.A.1 vyhlášky č. 455/2009 Sb. ve znění do 1.1.2012 bez notifikací novel
výroby konopí jako léku novelami č. 141/2009 Sb. a č. 50/2009 Sb. pod názvem projektu

ADOPTUJ KYTKU
Jméno a příjmení
adoptivního rodiče

Datum
narození

Ulice a číslo, obec
včetně PSČ

- osobní údaje vedeme dle GDPR Se zmocněním za asociaci Cannabis is The Cure,z.s. souhlasí

Mgr. Dušan Dvořák

Podpis

