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Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 2936/16, 79601 Prostějov

Sdělte, zda jsou informace zaslané nyní asociací Cannabis is The Cure, z.s. a informace zaslané
již  soudu  náboženskou  společností  Chrám  Přírody  do  spisu  sp.zn.  SI177/2018  k  návrhu  na
zahájení  řízení  o  omezení  svéprávnosti  soudců  Okresního soudu  v  Prostějově  JUDr.  Petra
Vrtěla,  JUDr.  Adély  Pluskalové,  Mgr.  Ivony  Otrubové  a  Mgr.  Šárky  Duškové  dostatečným
podkladem k žádosti o informaci  o datu, kdy byl Okresním soudem v Prostějově uvedeným
postiženým soudcům přiděleni opatrovníci a kdy žádáme rovněž znát datum a místo zahájení
posuzovacího řízení.

Nejprve  však  žádáme  znát  konkrétní  sp.zn.   posuzovacího  řízení  uvedených  postižených
soudců,  kdy  je  navrhujeme  konformovat  se  znalci  z  češtiny,  zda  rozumí  textu  a  znalci
psychiatrie, zda se zcela nepomátli,  a to v přítomnosti  přírodovědně znalých znalců,  kdy se
právnické a fyzické osoby asociace Cannabis is The Cure,z.s. připojují bezodkladně k návrhu na
zahájení  posuzovacího řízení  s již  soudu doloženými důkazy náboženské společnosti  Chrám
Přírody a sami návrh rovněž iniciujeme a připojujeme se k zaslaným důkazům.

Důvodem  je  tragicky  vážná  duševní  choroba  uvedeného  soudce  funkcionáře  a  všech  tří
uvedených  soudkyň  nerozumět  českému  jazyku,  tedy,  pokud  vyloučíme,  že  jsou  uvedení
soudci  součástí  organizovaného  zločinu  a  kartelu  s  trestní  exekutivou,  což  stejně  jako
náboženská  společnost  Chrám Přírody  rovněž  nevylučujeme,  neboť  od roku 2010  na  tento
kartel jako právnické osoby asociace a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky upozorňujeme,
což soudu ke spisové značce sp.zn. SI177/2018  doložila náboženská společnost Chrám Přírody s
důkazy  zaslanými  rektorem  Mgr.  Dušanem  Dvořákem  v  zastoupení  starším  sboru  Chrámu
Přírody Ing. Františkem Dvořákem, viz níže a samostatné přílohy. 

K určení data rozhodnutí k určení opatrovníka rozhodnutím Okresního soudu v  Prostějově
soudcům Okresního soudu v  Prostějově JUDr. Petru Vrtělovi, JUDr. Adéle Pluskalové, Mgr.
Ivoně Otrubové a Mgr. Šárce Duškové vám dáváme ke zvážení max. 10 dnů od data doručení,
tzn. do 30.8. 2019 se dnem navíc s tím, že postižení mají právo si opatrovníka zvolit sami, což
snad nemusíme soudu připomínat, leč postižení soudci mohou žádat opatrovníka určeného
soudem a k tomu tlumočníka. 

Doufáme,  že  soudci  Okresního  soudu  v  Prostějově  nebudou  při  posuzování  tohoto  návrhu
tvrdit v rozporu se zákonem a nálezem Ústavního soudu,  viz dovolání přílohou, jako soudci
Městského  soud  v  Brně  spolu  se  soudci   Krajského  soudu  v  Brně   u  návrhu  na  omezení
svéprávnosti  nejvyššího  státního  zástupce  JUDr.  Pavla  Zemana,  že  navrhovatelé  mají  za
povinnost zaslat zřejmě ukradenou zdravotní dokumentaci postiženého prokurátora.
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Jako  by  snad  soudci  a  jejich  úřednici  tomuto  jazyku  zdravotní  dokumentace  vůbec  navíc
rozuměli a jak dokládáme číslem spisu, také uvedení žádali zdravotní dokumentaci předsedy
Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Šámala, viz přílohy sp.zn. 24 Cdo 3046/2018 a 38 Co 62/2019. 

Dodejme, že soudci prostějovského soudu umí posoudit vážnost duševní choroby spočívající v
neschopnosti  porozumět  významu  českých  slov,  natož  slov  francouských,  nebo  slov
anglických, viz důkazní přílohy našeho podání. 

Jak je doloženo uvedenými přílohami tak francouzsky a anglicky mluvící soudci u Evropského soudu
ve Štrasburku maji také extrémní výpadky paměti stran konopí jako prekurzoru a zjeřmě jde o nový
druh justiční  infekční demence, takže si z toho u Okresného soudu v Prostějově nemusíte nic dělat,
pokud čas najdete bacilonosiče. 

Zdraví, a to i mentální, po horách nechod, viz důkazní přílohy již zaslané a nové. 

Dne 14.8.2019 Mgr. Ivan Chalaš, předseda asociace 

Dosavadní listiny důvodnosti návrhu náboženské společnosti Chrám Přírody omezit pokud možno 
bezodkladně svéprávnost uvedených soudců níže přílohou. 
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Do spisu sp.zn. SI177/2018

Zasíláme vám za náboženskou společnost Chrám Přírody podklady k žádosti o informace k
zahájení posuzovacího řízení v přítomnosti znalců k návrhu na omezení svéprávnosti soudců
Okresního  soudu  v   Prostějově  JUDr.  Petra  Vrtěla,  JUDr.  Adély  Pluskalové,  Mgr.  Ivony
Otrubové a  Mgr.  Šárky  Duškové pro vážnou duševní  chorobu nerozumět  českému jazyku,
tedy, pokud vyloučíme, že jsou součástí organizovaného zločinu,  což nevylučujeme. 

Označujeme potřebné spisové značky.

Dne 14.8.2019

Mgr. Dušan Dvořák, 
rektor náboženské společnosti Chrám Přírody
is.
Ing. František Dvořák, 
starší sboru Chrám Přírody
Datovou schránkou rektora

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd
Datová schránka ID r8u3nhx, Telefon: + 420 774 723 261, Email: dusan.dvorak@konopijelek.cz
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