Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Open Royal Academy ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ing. Josef Popelka, nar. 9.5.1958
798 55 Ospělov 25
Na vědomí
Policie ČR ke sp.zn.
KRPM-73349/TČ-2019-141211 (1)
Obecní úřad v Ludmírově k č.i
OU/248/2018DS (2)

Návrh Ing. Josefu Popelkovi
na stažení trestních a přestupkových podnětů
a návrh na mimosoudní vyrovnání
Vážený pane Ing. Josefe Popelko,
na straně
1. 1 a 2 návrhu níže najdete průvodní sdělení k návrhu na stažení trestních a přestupkových podnětů a
návrhu na mimosoudní vyrovnání,
1. na straně 3 najdete návrh Vašeho čestného prohlášení bez komentáře,
2. na straně 4 báseň Jaký to s ním bylo,
3. na straně 5 a 5 najdete komentovaný návrh Vašeho čestného prohlášení, aby byly zřejmé souvislosti
a datace plnění návrhu.
4. Pokud by body 3 a 4 níže uvedeného návrhu byly již obcí Ludmírov vyřešeny, což očekáváme
obecní úřad sdělit, do 10.10.2019 bude ze strany prohlašovatele k návrhu obce vyhotoven alespoň
stručný kritický komentář k navrhovanému řešení obce.
5. Očekáváme, že je v zájmu prohlašovatele jednat o bodech 3 a 4 níže uvedeného návrhu s obecním
úřadem.
Dovolte nejprve sdělit, že máme rádi básníka Jamese Joyce a za deset dní je na výzkumnické farmě
konopí v Ospělově v sobotu 17. srpna 2019 opětovně Noc básníků ( 3), kam srdečně zveme spoluobčany
se zalíbením v poezii a bluesové hudbě. Akce je bez obecní dotace pořádána pro širokou veřejnost již
12 let.
Přijměte prosím tento návrh s předmluvou přetékajícího souvětí, který na rozdíl od autora Odyssea
básníka Jamese Joyce píšeme s interpunkcí.

1 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/josef-popelka/
2 Dále též - jen a pouze za rok 2018 - č.i. OU/249/2018DS,č.i. OÚ/250/2018DS, č.j. OÚ/251/2018DS a č.i. OÚ/257/2018DS
3 Viz www.konopijelek.cz/udalost/noc-basniku-dne-17-srpna-2019-v-ospelove/
www.konopijelek.cz

Protože poškození členové asociace Cannabis is The Cure, z.s., kteří na Vás, vážený pane Popelko,
podali trestní a přestupkový podnět za poškození hmotných a nehmotných práv chráněných trestním a
přestupkovým zákonem, nemají zajištěno poštovní odesílání datových zpráv jako asociace a protože
tito a další poškození (viz pozn.1) budou asociací zastoupeni v civilní žalobě na Vaši osobu a současně
na Vaši osobu jako statutární orgán právnické osoby Občanské sdružení Ospělov, z.s. (dosud
nepodané) u Okresního soudu v Prostějově a žalobě (rovněž dosud nepodané) u Krajského soudu v
Brně (4), obracíme se na Vás pod kontrolou veřejné moci k vážnosti slov asociace a členů asociace jako
fyzických a právnických osob, a to z popudu Vašeho souseda, našeho člena a vedoucího výzkumu
Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Dušana Dvořáka, který je policií pozván ke
svědecké výpovědi k výše označenému řízení, které má proběhnout po neděli dne 18.8.2019, kdy je
18.srpna již 10. výročí každoročních domovních prohlídek a exekucí ospělovské výzkumnické farmy
konopí Edukativní konopné kliniky na příkaz hanáckého prostějovského soudu mužiky s mačetami a
červenými výložkami „pomáhat a chránit organizovaný zločin“, tedy konopí, které (nejen) Vašemu otci
(5) dle Mgr. Dušana Dvořáka důkazně pomohlo tak, že mohl normálně žít a hlavně vůbec chodit a
nepadat (viz níže), s tímto konkrétním návrhem na stažení trestního a přestupkového podnětu a
návrhem na mimosoudní vyrovnání a těmito konkrétními podmínkami narovnání a termíny realizace,
a pokud s návrhem souhlasíte, pouze a jen odešlete v příloze uvedené čestné prohlášení do naší
datové schránky, přičemž, aby nebylo pochyb, zašlete čestné prohlášení také do datové schránky spolu
podavatele podnětu a spolu žalobce Mgr. Dušana Dvořáka, kterou využíváte ke sdělení svých potřeb,
jimž je dle Mgr. Dušana Dvořáka údajně vždy vyhověno, a to nejpozději do dne 18.8.2019 do 24.00 hod.,
ale nejprve prosím přijměte báseň o padání, následuje čestné prohlášení k narovnání.

Dne 8.8.2019

Mgr. Ivan Chalaš, předseda asociace

Ověřila a se souhlasem Mgr. Dušana Dvořáka vypravila :
Mgr. Radka Káňová, místopředsedkyně
Přílohy níže – Jaký to s ním bylo a dva návrhy Čestného prohlášení - nekomentované a závěrem
komentované

4 Dle § 26 odst. 3. o.s.ř
5 Viz Ing. Josef Popelka jako jeden ze 77 signatářů prvního legislativního návrhu chartisty Mgr. Dušana Dvořáka na zastavení kriminalizace
osob léčících se konopím ze dne 21. března 2008 uvedený na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/77-signataru-konopi-je-lek/
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Čestné prohlášení Ing. Josefa Popelky, nar. 9.5.1958, 798 55 Ospělov 25
IČ: 132 39 066 · ID: rw84k4y · IČ: 226 91 871
Základní údaje navrhovatelů na stažení podnětů a návrhu na mimosoudní vyrovnání
1.

Navrhovatelé:
1.

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID 4ex7c9p jako
zmocněná osoba a spolu navrhovatel

2. Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, ID r8u3nhx jako poškozený, zástupce a spolu

navrhovatel.

Prohlašuji na svou čest, že
1.

Do dne 21.srpna 2019 zašlu na číslo účtu 8243027001/5500 částku 10.000,- Kč (slovy deset tisíc
korun).

2. Do dne 11.září 2019 obejdu osobně občany Ospělova, které jsem obcházel s žádostí o podepsání

petice za znepřístupnění obecní ospělovské kaple. Sdělím občanům podepsaným pod peticí, že je
žádám, aby nadále ani oni neusilovali o znepřístupnění obecní kaple.
3. Do dne 28.září 2019 svolám do Ospělova kolegy odborníky, abychom v diskusi našli trvalé a

současně nejméně nákladné řešení k odstranění mokrých stěn v ospělovské obecní kapli.

4. Do dne 10.října 2019 předložím obecnímu úřadu v Ludmírově návrh řešení mokrých stěn ospělovské

kaple včetně návrhu na finanční zdroje.

5. Nejpozději do dne 10.prosince 2019 vybuduji na své náklady plot ve stejné trase trati plotu za

domem mým a domem souseda Mgr. Dušana Dvořáka, tzn. sídlem zřizovatelů Edukativní konopné
kliniky, jako byl před mým návrhem na zahájení stavebního řízení o změně trasy tohoto plotu
podaného v roce 2013 na stavební odbor MěU Konice sp. zn. STU 13/2014/HMR, kdy toto stavební
řízení bylo zrušeno (zastaveno) pro opakovanou nezákonnost jednání stavebního odboru MěU
Konice Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 11. 10.2017, čj. KUOK 97806/2017, sp.zn.
KÚOK/74060/2017/OSR/856

Dne 18.8.2019

Ing. Josef Popelka
- datovou schránkou -
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Jaký to s ním bylo
Malinkatej člověk padá zas a zas.
Ta země matička,
jak ta s ním nakládá!
Von padá na nosík,
von padá na záda,
von padá o stýblo,
von padá o kaluže.
Kterýmžto padáním
se proměňuje v muže.
Vyroste z košilky
a škobrtne jen zřídka.
To dyž ho ošidí ta lasička, ta Lidka,
nějakej přechodník
anebo panák lihu.
Už zvládnul zemskou tíhu,
mládenec!
S rukama v kapsách
po světě se klátí,
a propasti jsou pro něj čirej hec,
že naučil se vůbec nepadati.
No ale právě dyž to nejlíp umí,
dyž nohy nehlídá
a v hlavince mu zněj
vznešený myšlenky
jak ňáký hvězdný splavy,
najde se kamínek,
najde se beznaděj,
zašeptá horečka,
či suchý stýblo trávy,
von padne, a už nevstane.
Trošku se zaprášilo.
A velkej bude světa soud,
esli směl takhle upadnout
a jaký to s ním bylo.
Josef Kainar
ze sbírky Lazar a píseň
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Komentované čestné prohlášení Ing. Josefa Popelky, nar. 9.5.1958, 798 55 Ospělov 25
IČ: 132 39 066 · ID: rw84k4y · IČ: 226 91 871
Základní údaje navrhovatelů na stažení podnětů a návrhu na mimosoudní vyrovnání
2. Navrhovatelé:
1.

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID 4ex7c9p jako
zmocněná osoba

2. Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 ID r8u3nhx jako poškozený a zástupce.
3. K čemu je čestné prohlášení určeno: Čestné prohlášení je určeno pro výše uvedené zástupce

navrhovatelů tohoto čestného prohlášení ke stažení trestních podnětů na prohlašovatele a návrhu
na mimosoudní řešení sporu s navrhovateli zaslaného zástupcem/zmocněncem navrhovatelů 1) s
těmito základními údaji a níže uvedeným návrhem dne 7.8.2019 do datové schránky prohlašovatele.
4. Garance dodržení návrhu ze strany navrhovatelů: Tento návrh byl dne 7.8.2019 zaslán také na

vědomí k supervizi dvěma orgánům veřejné moci navrhovatelem 1), což je prohlašovateli známo. V
případě, že by navrhovatelé 1) a 2) jako zástupci/zmocněnci nedodrželi svůj závazek na stažení
podnětů s náhradou škody po obdržení Vašeho čestného prohlášení a podali žalobu s náhradou
škod hmotných a nehmotných, jsou tímto neférovým jednáním náhrady nevymahatelné, což platí
recipročně i pro Vás.

Prohlašuji na svou čest, že
a sděluji, že jsem byl informován, že uvedené čestné prohlášení mohu před odesláním redukovat pouze
na věcnou podstatu čestného prohlášení stran plnění, která je uvedená tučným písmem a podtrženě a
vše ostatní z textu čestného prohlášení vymazat, tak jak je uvedeno výše na straně 3.
6. Do dne výročí bratrské okupační pomoci dne 21.srpna 2019 zašlu na transparentní účet právní

pomoci asociace Cannabis is The Cure,z.s. číslo účtu 8243027001/5500 již 10x sametovými armádami
bratrskou pomocí okupované Edukativní konopné kliniky v Praze a Ospělově symbolickou částku
10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun). Jsem informován, že vymáhání náhrady škod v trestním a
civilním řízení je o více než o řád vyšší.

7. Do dne 11.září 2019, kdy je 10. výročí opakovaných marných žádostí obecnímu úřadu střediskové

obce Ludmírov od Mgr. Dušana Dvořáka a členů náboženské společnosti Chrám Přírody zapojených
do výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. žádajících obec marně již 10 let o
zpřístupnění ospělovské obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí včetně - nikoliv utajované, ale
řádné, zákonné a právně pro splnění kvóra k projednání přípustné - petice dle zákona o obcích, ale
5

zastupitelstvem neprojednané, obejdu osobně občany Ospělova, které jsem na přelomu června a
července roku 2018 společně s paní XY obcházel s žádostí o podepsání petice za znepřístupnění
obecní ospělovské kaple pro výše uvedené a tvrdil občanům o Mgr. Dušanu Dvořákovi a výše
uvedených informace, které již nadále nebudu tvrdit, neboť výše uvedené osoby poškozovaly na
jejich právech. Sdělím občanům podepsaným pod peticí, že je žádám, aby nadále ani oni
neusilovali o znepřístupnění obecní kaple, neboť má žíti duchovním a kulturním životem a zeje po
celý rok prázdnotou, což nesvědčí ani mokrým stěnám kaple.
8. Do dne 10. výročí slavnostního otevření Konopné apatyky královny koloběžky první v Edukativní

konopné klinice v Praze na sv. Václava dne 28.září 2019 svolám do Ospělova kolegy odborníky na
stavební činnost, abychom v diskusi našli trvalé a současně nejméně nákladné řešení k odstranění
mokrých stěn v kapli, která byla v době mého zastupování občanů obce Ospělov v ZO střediskové
obce Ludmírov zrekonstruována za více než 1.mil. Kč z dotace a práce a darů spoluobčanů.

9. Do dne 10. výročí zahájení turné zahraničních expertů „Konopí je lék 2009 – Konopnou mast pro

celou vlast“ na Světový den pro duševní zdraví v Edukativní konopné klinice v Praze dne 10.října
2019 předložím obecnímu úřadu v Ludmírově návrh řešení mokrých stěn ospělovské kaple včetně
návrhu na finanční zdroje tak, aby oprava byla pro obecní kasu co nejmenší zátěží.
10. Nejpozději do dne 10.prosince 2019, tzn. do Mezinárodního dne pro lidská práva a dne 65. výročí

první světové vědecké konference o léčbě konopím v Olomouci a dne 10. výročí pouti rektora
náboženské společnosti Chrám Přírody Mgr. Dušana Dvořáka z Olomouce do Jeruzaléma vybuduji
na své náklady zřejmě nějakým extrémně silným Samaritánem na podzim v roce 2016 od patek
autogenem odřezaný a na zádech přes zahrady, lesy, hory a doly do šrotu zřejmě až do Konice či do
Litovle odnesený plot ve vlastnictví Mgr. Dušana Dvořáka, který byl překážkou roky neúspěšného
stavebního řízení o změně trasy plotu mnou iniciované a na Městském úřadu v Konici vedeného
garantem územního plánu střediskové obce Ludmírov, který jsem v době své zastupitelské funkce
(také) zpracovával, a to ve stejné trase trati plotu za domem mým a domem Mgr. Dušana Dvořáka,
tzn. sídlem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, jako byl před mým návrhem na zahájení
stavebního řízení o změně trasy tohoto plotu podaného v roce 2013 na stavební odbor MěU Konice
sp. zn. STU 13/2014/HMR, kdy toto stavební řízení bylo zrušeno (zastaveno) pro opakovanou
nezákonnost jednání stavebního odboru MěU Konice Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 11.
10.2017, čj. KUOK 97806/2017, sp.zn. KÚOK/74060/2017/OSR/856. Čili nový plot ve stejné trase trati
plotu shora od lesa k domu a za domem Mgr. Dušana Dvořáka k mému domu, kdy tato trasa plotu
zde byla se souhlasem obou stran více než 33 let předtím, spíše však více než 77 let.
Dne 18.8.2019

Ing. Josef Popelka
- datovou schránkou -
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