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Žádost o svědeckou výpověď
Václav Vévoda, policejní komisař ke sp. 3 T 70/2019  vedené u Okresního soudu v Prostějově,
dále jako důkaz ke sp.zn. IV. ÚS 2456/19 vedené u Ústavního soudu ČR, dále jako důkaz ke sp.zn. ZT 55/2019
vedené Okresním státním zastupitelstvím ve Vyškově,  dále jako důkaz ke sp.zn. MSP-577/2019-ODKA-SPZ
vedené u Ministerstva spravedlnosti České republiky ke stížnosti na hrubé a vědomě porušení
zákona a Okresnímu soudu v Prostějově k návrhu ze dne 14.8.2019  asociace Cannabis is The Cure, z.s. a
náboženské společnosti Chrám Přírody na zahájení posuzovacího řízení  o omezení svéprávnosti JUDr. Petra
Vrtěla, JUDr. Adély Pluskalové, Mgr. Ivony Otrubové a Mgr. Šárky Duškové, soudců prostějovského soudu 

Prohlašuji na svou čest, že jsem k první exekuci ospělovské výzkumnické farmy prostějovskému
státnímu zástupci Mgr. Ivo Černíkovi a soudkyni JUDr. Adéle Pluskalové k výkonu exekuce dne
18.8.2009 a  vydání  příkazu  k  domovní  prohlídce  sp.zn.  0Nt  815/2009  uvedl,  že  Mgr.  Dušan
Dvořák je vedoucím výzkumu Konopí je lék a odkázal na web www.konopijelek. A to písemně
dne 14.8.2009. Uvedený státní zástupce a soudkyně tohoto nedbali. 

Při ospělovské exekuci mne fotografoval olomoucký fotograf Vladimír Galgonek. 

Srdečně vás zdravím z cest Labyrintu světa a ráje srdce. 
Václav Vévoda, policejní komisař, 
viz sp. zn. 2 T 104/2010, 2T65/2011 vedené u OS v Prostějově  
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Žádost o svědeckou výpověď

„Jako spolumajitelé  zabraného majetku  na výzkumnické farmě  konopí  798 55  Ospělov 6  v
majetku  vedoucího  výzkumu  Konopí  je  lék,  sídlu  zřizovatelů  Edukativní  konopné  konopné
kliniky a spolu investoři výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s., který ode dne
21.3.2008 veřejně a s naší podporou vede Mgr. Dušan Dvořák, jako svědci, jako spolu poškození,
jako smluvní zástupci obětí trestné činnosti kartelu státních orgánů při páchání zločinů proti
lidskosti  a  zástupci  opětovně  účelově  obviněného  Mgr.  Dušana  Dvořáka  dle  §  50  tr.  řádu
trváme na svědecké výpovědi policejního komisaře Václava Vévody dne 3.9.2019 při hlavním
líčení  s Mgr. Dušanem Dvořákem sp.zn. 3T 70/2019. 

Okresnímu soudu v Prostějově a dalším výše uvedených zástupcům veřejné moci dne 16.8.2019
datovou schránkou asociace Cannabis is The Cure,z.s: žádost o svědeckou výpověď

Důkazní  přílohy  s  popisem  rozhodnutí  Národní  centrály  proti  organizovanému  zločinu  dne
31.7.2019 a dne 15.8.2019 Policie  ČR a rozhodnutí  Krajského ředitelství  policie  Olomouckého
kraje dne 17.7.2018 a dne 14.7.2019 jsou uvedena níže včetně replik, stížností a návrhů 

Dne 16.8.2019     Cannabis is The Cure,z.s. 
Mgr. Ivan Chalaš,  předseda asociace 
-datovou schránku asociace- 

Důkazní přílohy s popisem přílohy:

1. Rozhodnutí Národní centrály proti organizovanému zločinu Policie ČR ze dne 15.8. 2019
č.j. NCOZ-7466-3/ČJ-2019-410090-E-TR na podněty asociace Cannabis is The Cure, z.s. a
podněty  náboženské  společnosti  Chrám  Přírody  adresované  do  datové  schránky
asociace Cannabis is The Cure,z  .  s a označené v záhlaví jako adresované ze strany NCOZ
pro rektora náboženské společnosti a zmocněnce asociace Mgr. Dušana Dvořáka,  že
podněty asociace Cannabis is The Cure, z.s. v letech 2012 – 2019 a podněty náboženské
společnosti Chrám Přírody  v letech 2016 – 2019  vyhodnotili na NCOZ tak, že jediným
oprávněným k posouzení porušení zákona pácháním zločinů proti lidskosti proti členům
výzkumu Konopí je lék organizovanou zločineckou skupinou kartelu soudců a státních
zástupců je Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

2. Rozhodnutí Národní centrály proti organizovanému zločinu Policie ČR ze dne  31.7.2019
č.j.  NCOZ-7322-3/ČJ-2019-410090-E  na  podněty  asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  a
podněty  náboženské  společnosti  Chrám  Přírody  adresované  do  datové  schránky
asociace Cannabis is The Cure,z.s. a do datové schránky rektora a zmocněnce asociace
Cannabis  is  The  Cure,z.s.  Mgr.  Dušana  Dvořáka  se  sdělením,  že  podněty  asociace
Cannabis is The Cure, z.s. v letech 2012 – 2019 a podněty náboženské společnosti Chrám
Přírody   v  letech  2016  –  2019  vyhodnotili  tak,  že  jediným oprávněným k posouzení
porušení zákona při páchání zločinů proti lidskosti proti členům výzkumu Konopí je lék
organizovanou zločineckou skupinou kartelu soudců a státních zástupců je  Evropský
soud pro lidská práva a Evropská komise, podání ústavní stížnosti, dovolání a stížnosti
ministru spravedlnosti podané však poškozenými v letech 2011 – 2019 všem uvedeným
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odpovědným justičním a exekutivním orgánům Evropy a České republiky již celkem 15x
pěti konkrétními fyzickými a pěti konkrétními právnickými osobami asociace Cannabis is
The Cure, z.s. také formou kárných podnětů předsedům soudů, což na NCOZ věděli.   

3. Rozhodnutí Národní centrály proti organizovanému zločinu Policie ČR ze dne 31.7.2019
č.j. NCOZ-7170-5/ČJ-2019-410090-E na podněty rektora a zmocněnce asociace Cannabis is
The  Cure,z.s.  Mgr.  Dušana  Dvořáka   adresované  do  datové  schránky  Mgr.  Dušana
Dvořáka, že vyhodnotil porušení zákona při páchání zločinů proti lidskosti proti členům
výzkumu Konopí je lék organizovanou zločineckou skupinou kartelu soudců a státních
zástupců asociace Cannabis is The Cure, z.s. v letech 2012 – 2019 a podněty náboženské
společnosti  Chrám  Přírody   v  letech  2016  –  2019  tak,  že  jediným  oprávněným  k
posouzení porušení  zákona při  páchání  zločinů proti  lidskosti  proti  členům výzkumu
Konopí je lék organizovanou zločineckou skupinou kartelu soudců a státních zástupců je
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje sp.zn. KRPM-26700/TČ-2019-140070 

4. Rozhodnutí  policejního komisaře  Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje  ze
dne 17.7.2019  č.j.  KRPM-26700-87/TČ-2019-140070,  že  se vylučuje   z  trestního  řízení  a
šetření obvinění Mgr. Dušana Dvořáka. 

5. Rozhodnutí totožného policejního komisaře Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje ze dne 14.8.2019,č.j. KRPM-26700-107/TČ-2019-140070, že podává obvinění na Mgr.
Dušana Dvořáka. 

6. Stížnost  zmocněnce asociace Cannabis  is  The Cure,z.s.  Mgr.  Dušana Dvořáka ze  dne
15.8.2019 na další obvinění policie dne 14.8.2019,č.j. KRPM-26700-107/TČ-2019-140070

7. Návrh  zmocněnce  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  Mgr.  Dušana  Dvořáka  ze  dne
1.8.2019  na autoremeduru  rozhodnutí Národní centrály proti organizovanému zločinu
Policie ČR ze dne 31.7.2019 č.j. NCOZ-7322-3/ČJ-2019-410090-E s žalobou na Okresní soud
v Prostějově a Ministerstvo spravedlnosti ze dne 31.7.2019

8. Důkazy porušení práva Evropy a Evropské unie Českou republikou v letech 2009 - 2019 -
právní  analýza  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  ze  dne  5.8.2019  s  předběžnými
otázkami Soudnímu dvoru 


