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Krajské státní zastupitelství v Brně

Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Přezkum rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Prostějově
dne 13.5.2019, č.j. ZT 76/2019-23 a žádost o posouzení účelovosti výzvy
ze dne 10.6.2019, čj. ZN 4132/2019-5 a předání podnětů policii k řádnému vyšetření
I.
sp.zn. ZT 76/2019

1. Na základě doložení nových skutečností jsme podali návrh na obnovu trestního řízení sp.zn. .KRPM-84183/TČ-2018

dozorovaného pod sp.zn. ZT 76/2019, ve kterém podavatel trestního podnětu podnikatele s lihem jménem
Občanského sdružení Ospělov, 798 55 Ospělov 35, IČ: 22691871 Ing. Josef Popelka, nar. 9. 5. 1958, 798 55 Ospělov
25 podal zjevně účelový trestní podnět na členy náboženské společnosti Chrám Přírody (viz II.ÚS 503/19)
zastoupených asociací Cannabis is The Cure, z.s., kteří v roce 2017 v souladu se zákonem transformovali občanské
sdružení na náboženský spolek Church of Nature,z.s. dle zákonných podmínek, neboť podavatel podnětu Ing.
Josef Popelka na výzvy k transformaci nereagoval a ze zákona hrozil zánik spolku a tedy i majetků do něj
vložených z naší strany, konkrétně ze stany zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, kterými jsou otevřená
společnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, odborná společnost Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 a společenství
sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. IČ: 227 24 303, společně sídlem Konopná apatyka královny
koloběžky první 798 55 Ospělov 6.

2. Policie námi doložená podezření na trestnou činnost Ing. Popelky vůbec nešetřila. Například podnikání s lihem na

uvedený spolek v hrubém rozporu také s přestupkovým zákonem, konkrétně § 9, bod 2 písmeno a) odst. 1 a odst
2. a § 72 zákona o veřejných rejstřících a v rozporu s § 216, § 218 a § 3041 občanského zákoníku bez jediné listiny ve
Sbírce listin – dosud. Jak jsme uvedli a doložili, na tomto nezákonném jednání se spolupodílel také spolkový rejstřík
Krajského soudu v Brně, což Městské státní zastupitelství v Brně odmítalo řádně vyšetřit také zjevnému poškození
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, kterým tím vznikly další finanční škody a nedůvodné žaloby, stejně tak
jedná Krajské státní zastupitelství v Brně, které přezkumy na rozhodnutí MSZ v Brně na rejstříkový soud rovněž
odložilo (aktuálně by měla být rozhodnutí MSZ v Brně sp.zn. sp.zn. 2 ZN 24/2019 a 3 ZN 99/2019 opět v přezkumu na
KSZ v Brně). Na popud Okresního státního zastupitelství v Prostějově však policie předala podnět přestupkové
komisi v Olomouci právě na naše členy, kteří podali návrh na transformaci z občanského sdružení na spolek!

3. Podklady s důkazy o nezákonném jednání podavatele podnětu určené také pro olomouckou přestupkovou komisi
jsme předali také Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově, které však dne 13.5.2019, č.j. ZT 76/2019-23 zcela
účelově uvedlo, že se nemůžeme jakkoli domáhat přezkoumání postupu „prostějovské policie“, neboť toto právo
má ve smyslu § 157a odst. 1 trestního řádu toliko ten, proti němuž se trestní řízení vede, a poškozený, což v obou
případech naplňujeme a rozhodnutí je zjevně nepravdivé! Jak je uvedeno v podnětu a rozhodnutí přestupkové
komise dne 21.5.2019, právě skrze naši datovou schránku byl návrh na transformaci podán!
4. Přestupková komise dne 21.3.2019, sp.zn. čj. SMOL/145040/2019/OSC/PREST/Gre řízení zastavila, viz příloha. Proti
tomuto zastavení řízení bez projednání přestupků podavatele podnětu podala poškozená a neprávem obviněná
Jana Dvořáková a obecný zmocněnec asociace Cannabis is The Cure, z.s. Mgr. Dušan Dvořák dne 8.6.2019
odvolání, viz příloha.
5. Jak je doloženo přílohami, existuje důvodné podezření, že se podavatel podnětu Ing. Josef Popelka kromě
křivého svědectví policii a správnímu orgánu, poškození cizích práv, útisku a zneužití funkce při správě svěřeného
majetku dopustil také dotačního podvodu, kdy na tento – dle našeho názoru účelově netransformovaný spolek
Občanského sdružení Ospělov s koncesí k prodeji lihu čerpal státní prostředky prostředky na projekt Revitalizace

1

obce Ospělov (a možná také na projekt Územní plán střediskové obce Ludmírov, jíž je Ospělov součástí) v době
své funkce ospělovského zastupitele ZO Ludmírov a jako položku tohoto projektu uvedl, že v letech 2012 – 2014
došlo k vybudování ospělovského altánu, což nebylo pravdu, neboť altán byl vybudován v roce 2008 za našeho
nemalého finančního vkladu (dřevo) – barter se soukromou společností vlastnící v roce 2008 Pilu Javořice v
hodnotě cca 50.- 60.000, - Kč . Vlastní stavba, práce a další materiál na stavbu altánu byl v roce 2008 vkladem od
místních hasičů, předseda Josef Vysloužil, Sbor dobrovolných hasičů Ospělov, IČ: 62860640, 798 55 Ospělov 33.
Hodnota altánu byla nejméně 100.000,- Kč.
6. Domníváme se, že rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 13.5.2019, č.j. ZT 76/2019-23 je
účelové a dáváme je tímto k přezkumu a navrhujeme, aby bylo zrušeno a trestní podnět sp.zn. KRPM-84183/TČ2018 řádně prošetřen.
II.
ZN 4132/2019
7. Dne 10.6.2019 nás Okresní státní zastupitelství v Prostějově pod čj. ZN 4132/2019-5 sdělilo, „že dne 4.6.2019 bylo
na Okresní státní zastupitelství v Prostějově postoupeno z Krajského státního zastupitelství v Brně podání spolku
Cannabis is the Cure ze dne 22.5.2019, v kterém pod body I. a II. je zmínka o způsobení škody spolu Cannabis is
The Cure statutárními zástupci tohoto spolku. Za účelem posouzení charakteru podání ze dne 22.5.2019 v bodech
I. a II. Vás vyzývám, abyste toto podání doplnili v tomto rozsahu: • kdy, kde a hlavně konkrétně jakým způsobem
měli statutární zástupci způsobit spolku škodu ve výši 4.000.000,- Kč v bodě I. a ve výši 250.000,- Kč v bodě II.
Podání prosím doplňte do pěti pracovních dnů od doručení této výzvy. Nebude-li podání v termínu doplněno,
bude založeno bez dalšího opatření.“

8. Otázkou nezákonné podpory pachatelům také ze strany rejstříkového soudu vůči společenství mecenášů

filantropů (KS Ostrava1), tak zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (KS Ostrava, MS Praha, KS v Brně) se však
nikdo nikdy nezajímá, přestože jsme opakovaně dokládali a je doloženo také rozsudkem Okresního soudu v
Prostějově dne 22.3.2019, sp. zn. 14 C 89/2018, že na zřizovatele Edukativní konopné kliniky neoprávněné osoby
podnikají a neplatí závazky a my jsme pak nedůvodně žalováni a v exekucích za pachatele, kteří škody způsobili!
Největší exekuce jsou u Ateliér ALF,z.s. - viz Obvodní soud pro Prahu 3 sp.zn. 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015

9. Nejprve tedy stručně k nejvyšší škodě až 4 mil. Kč (cenu know how z výzkumu Konopí je lék jsme odvazovali na

samé dolní hranici „odstupného“ vyplacenou miliardářem Karlem Janečkem jednomu z podezřelých pachatelů
Jaroslavu Kabilkovi) způsobené zřizovatelům Edukativní konopné kliniky, rodině Dvořákových, Havlíčkových a
Šťastných zneužitím funkce při správě svěřeného majetku, zpronevěrou, poškozením cizích práv, krádežemi,
ublížením na zdraví a také křivými svědectvími policii ze strany statutárních zástupců Ateliér ALF, z.s. (Jan Marie
Bém, Naomi Zamazalová, obě Praha) a Konopí je lék, z.s. (Radek Matlach, Liberec, Pavel Martínek, Hluboká i
Borovan) a dozorčího rady obou zřizovatelů a dle nás organizátora tohoto trestného činu (Jaroslav Kabilka,
Olomouc), kteří následně se zcizenými majetky založili s miliardářem Janečkem (Kabilka, Bém a Martínek)
společnost Kanebos, s.r.o., dnes – po odchodu a vyplacení podezřelých pachatelů - s názvem xMed 21, sr.o., viz
https://rejstrik.penize.cz/02672588-xmed21-s-r-o

10. Dovolujeme si upozornit, že jak Městskému, tak Krajskému státnímu státnímu zastupitelství v Brně, stejně

Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3 a Městskému a Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a
Nejvyššímu státnímu zastupitelství (viz spis ZN 4132/2019) jsme opakovaně doložili, že uvedení se zmocnili
majetků a znovu máme celou anabázi popisovat???, namísto toho, aby nám zastupitelství dalo nějakou jasnou
otázku, čemu konkrétně nerozumí? Vždy jsou naše podněty zastupitelstvími bez odůvodnění odloženy jako v
případě škody označené za 250 tisíc Kč olomouckými státními zastupitelstvími až po vrchní státní zastupitelství
také v podnětu na vydavatele Hanáckého večerníku a statutárního zástupce Vlastimila Blaťáka (Olomouc) ve
společenství mecenášů a filantropů European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.,

1 European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298

IČ: 706 31 298, který je naším členem a všechny uvedené spolky mají jednání nejvyšších orgánů (valné hromady)
od roku 2014 vždy jen a pouze společné.
11. Opravdu velmi stručně (a podrobně policii s důkazy z nichž mnohé jsme již doložili také do spisu sp.zn. ZN
4132/2019 po doručení výzvy) .
12. Dne 11.5. 2011 nejvyšší orgán zřizovatelů Edukovatelní konopné kliniky schválili zcela zásadní rozhodnutí, že z
důvodů nedostatku finančních prostředků musí klinika opustit sídlo na ulici Bořivojova 90, Praha 3 a pracovat
ambulantně, laboratoře že se přesunou k Pavlu Martínkovi do Borovan. Jan Marie Bém požádala o měsíční odklad
rozhodnutí o přesunu, že peníze ze zahraničí zajistí. To bylo schváleno. Jak ředitel kliniky a zmocněnec Dušan
Dvořák, tak předseda Ateliér ALF Zbyněk Kopřiva (Praha) byli v té době vážně nemocní a odešli na nemocenskou
(Zbyněk Kopřiva zemřel v lednu 2012, léčba konopím mu o cca rok dva prodloužila život, vyléčit ho však
nedokázala) a zastupovala jej právě Jana Marie Bém. Výše uvedení nerespektovali usnesení o odstěhování se z
kliniky ani poté, co Jan Marie Bém žádné prostředky nezajistila, zmocnili se účtů a hotovosti (ke dni 1.7.2011 přes
155.000,- Kč) a majetku Ateliér ALF, zs.. a Konopí je lék,z.s. a Art & Bod Language Factory,z.s. (počítače, servery,
vybavení kliniky a majetků a know how výzkumu), policii si vymysleli, že toto jednání schválil nejvyšší orgán
právnických osob (valná hromada členů) dne 23.6.2011 (což je doloženo ve spisu, že není pravda čestnými
prohlášeními členů). V dané době měli pachatelé rovněž smluvní závazek k rodině Dvořákových na 500.00,- Kč
splatných do 31.12.2011 a od rodiny Šťastných konopí k výzkumu za cca 100.000,- Kč. Rok neplatili nájemní
Havlíčkovým (viz spis) a způsobili jim škodu cca 500.000,- Kč. Následně je v roce 2012 finančně podpořil Karel
Janeček, od kterého jen dozorčí rada Jaroslav Kabilka za tento podvod dostal 2 mil. Kč, Pavel Martínek doživotní
rentu 30.00,- Kč/měsíčně. Vše je rovněž velmi podrobně popsáno ve spise u Okresního soudu v Prostějově sp.zn.
14 C 89/2018. Pouze a jen server darovaný jednomu zřizovatelům Edukativní konopné kliniky stál 100.000,- Kč.
Když se 6.9. 2012 za pomocí police majitel objektu a poškození dostali zpět ke svým majetkům, vše bylo
odvezeno. Pokud je schváleno usnesení nejvyššího orgánu právnické osoby, má pro členy povahu zákona, viz
obč. zákoník To uvedení porušili, odmítali svolat valnou hromadu a své počínání vysvětlit, odmítali hradit
závazky a pražské stání orgány to nazvaly interními spory…… když bylo opakvaně doloženo, jaký osobní
prospěch tito z krádeže a nezákonného jednání získali.
13. Nejme policie, abychom u bank zjistili, jak uvedení na Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. podnikali v letech 20112016, kdy se nám v roce 2016 konečně podařilo získat tyto spolky zpět přes téměř dvouletou nečinnost rejstříku
nás řádně zapsat dle nového obč. zákoníku (sídlo bylo doloženo v Olomouci, rejstřík ho tam odmítal (svévolně
odmítal) přepsata ponechával v Praze, také jsme o žalobách za jednání pachatelů ani neměli ponětí. Ve spisu jsou
doložená čestná prohlášení těchto členů potvrzujících nezákonné tvrzení o údajné valní hromadě dne 23.6.2011 :
Hana Barešová a Jakub Balabán (Praha), Ota Kaděrka a Pavel Němeček (Olomouc), můžeme dodat řadu dalších.
14. Totožné nezákonné jednání vykázaly olomoucké orgány činné v trestním řízení a olomoucký rejstříkový soud.
Jak je doloženo ve spisu sp.zn. ZN 4132/2019 řadou čestných úředně ověřených prohlášení již ze dne 21.10.2016,
byl Vlastimil Blaťák zcela svévolně zapsán a po dva roky účelově nevymazán z rejstříku a mohl tak kryt státními
orgány podnikat na jméno spolku a změna nastala až poté, co jsme na danou úřednici podali trestní podnět!

15. Přestože byl Vlastimil Blaťák pouze ode dne 14.5.do dne 15.10.2016 jedním ze tří statutárních zástupců spolku

(dnes, změna 20.12.2017) European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31
298, Stará 51/4, 708 00 Ostrava, zmocnil se v rozporu se zákonem celkem cca 77.000,- Kč, které byly od založení
účtu číslo 240 77 77 240/0300 u ČSOB (založený na náš popud Vlastimil Blaťákem dne 4.6.2016) do 15.10.2016 z
účtu spolku, v rozporu se zákonem za spolek jednal i po odstoupení a následně se dvěma b rněnskými lékaři křivě
svědčil policii, že tito lékaři na tento účet spolku poslali 30.000,- Kč omylem, když lze doložit, že Vlastimilu
Blaťákovi jsme půjčili cca 20-25.000,- Kč (účty za platbu kartou, což lze zpětně ověřit, si totiž ponechal) a právě z
těchto peněz měl půjčky splatit a uvedení lékaři to slibovali poslat (jeden je údajný bývalý spolužák Vlastimila
Blaťáka. Následně od října 2016 psal na stránkách Hanáckého večerníku lživé a dehonestující články o naší
náboženské společnosti a Dušanu Dvořákovi a odmítal se dle tiskového zákona omluvit, resp. vydat opravu.
Protože nedodržuje tiskový zákon a nedodává výtisky do krajské knihovny, zpětně maže a upravuje předmětné

články na webu Hanáckého večerníku. Tyto nehmotné škody na cti fyzické a právnické osoby jsme ohodnotili
částku 150.000,-Kč, protože mj. na stránkách Hanáckého večerníku lživě psal, že je Dušan Dvořák nesvéprávný,
krade a náboženská společnost (založená také tímto spolkem, jehož byl členem, viz výpis z veřejného rejstříku a
účel spolku) je sekta apod. urážky. Dodejme, žže účet sloužil na podporu rodin majících ve svém středu těžce
neurologicky postižené osoby, kterými byla nejen dcera Vlastimila Blaťáka, ale také dalších členů a např. také
dcera statutárního zástupce Aleše skřivánka nebo sestra dalšího statutárního zástupce Josefa Pospíšila.

16. Dodejme, že jsme výše uvedené informace rovněž dokládali prostějovské policii do sp.zn. KRPM-84183/TČ-2018,
KRPM-87143/ČJ-2018 a KRPM-80801/TČ-2018 (nevíme, pod jakými ZT je státní zastupitelství vedlo).

17. Žádáme, aby byl zmocněnec Dušan Dvořák vyzván k výslechu na policii a pod skutečným dozorem zastupitelství

byly tyto majetkové delikty a také delikty na zdraví Radomíry Dvořákové (jako účetní Edukativní konopné kliniky
v Praze pachateli napadena a zabráněno jí ve vstupu na kliniku také ke svým majetkům dne 8.12.2011,
nevyšetřováno, odloženo), která navíc od září 2011 zhruba dva roky navštěvovala psychiatrii. poté, co uvedení
pachatelé na zmocněném webu Edukativní konopné kliniky www.konopiejek.eu na titulní straně psali, že
uvedená Radomíra Dvořáková a Dušan Dvořák zpronevěřili majetky kliniky!

18. Protože žijeme v přesvědčení, že podvodem, zpronevěrou a krádeží získané majetky někoho jiného nad 5.000,- Kč

a zde jde u obou případu o vždy více než dvacetinásobné částky, spadají do trestního práva, trváme na skutečně
řádném policejním vyšetření. Z výpisů z rejstříku dokládáme, že první dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky
byli sídlem-přepsáni až po valné hromadě dne 14.5.2016, nikoliv dle usnesení před 1.1.2014 potvrzeném dne
12.1.2014, třetí zřizovatel až po valné hromadě dne 20.12.2017, přestože vždy ode dne 1.1.2014 dokladli totožné
úředně ověřené listiny a změny u prvních dvou zřizovatelů schválené dne 20.12.2017, 14.7.2018 a 18.11.2018 nebyly
před doložené úředně ověření listiny a řadu stížností dodnes zapsány!!! Domníváme se, že kdyby státní orgány
pachatelům nenapomáhali, škody by nevznikly, nebo alespoň nebyly tak velké.

Dne 15.6.2019

Pravdivost výše uvedených tvrzení potvrzuje:
Mgr. Dušan Dvořák, zmocněnec

Mgr. Ivan Chalaš předseda asociace

