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Mgr. Michal Pernička, Ph.D. 

Znalci Psychiatrické nemocnice v Kroměříži 
určení ke sp.zn. KRPM-26700/TČ- 2019 

na vědomí – viz rozdělovník závěrem 
Vážení pánové soudní znalci 

K vaší  pozvánce ze dne 6.8.2019 na mé desáté znalecké zkoumání cvokaři ode dne 30.6.2012
na den 30.9.2019 do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži si vám jako vedoucí výzkumu Konopí
je lék (1), adiktolog (2) a psychoterapeut se splněnými standardy ECP (3) dovoluji sdělit, že se na
další znalecké zkoumání mé osoby cvokaři rozhodně do Kroměříže nedostavím (  4  ), a to nejen
proto,  že je  vaše šetření  nadbytečné a je  vědomou škodou na veřejných rozpočtech,  nebo
proto, že nadále nebudu podporovat melouchy na pracovišti nemocnice placené z veřejného
zdravotního pojištění, kde si přilepšujete rozpočet své soukromé živnosti se souhlasem vedení
vaší nemocnice, které je do nezákonných praktik soudních znalců roky aktivně zapojeno, ale
dovolím si vám  zaslat odůvodnění, kterému byste mohli rozumět.

1. Nejprve  něco  o  justičně  korupci,  kartelu  s  exekutivou  a  soudních  znalcích,  kteří
organizovanou  zločineckou  sebranku  v  talárech  od  Blažka  kryjí  v  pořadu  dvou
redaktorek Českého rozhlasu Matematika zločinu na https://matematikazlocinu.cz/, kde
doufejme přibudou brzy příběhy zabitých,  zmrzačených a zničených nevinných členů
výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. a také odsouzených jako údajní
zločinci za léčbu konopím  (5), -   se souhlasem naprosto zdegenerovaných kanibalů v
talárech  Nejvyššího  soudu  a  Ústavního  soudu  -  odsouzených  pravomocně  např.
předsedou  Svazu  přátel  vietnamských  drogových  gangů  Vrchního  soudu  v  Praze
soudcem  Ivanem  Elischerem  (6)  a  podobnou  justiční  pakáží  jako  je  aktuálně
Soudcovskou  unií  ministryni  spravedlnosti  navržený  předseda  Svazu  hanáckých
stachanovců  na  Vrchním  soudu  v  Olomouci,  dnešní  místopředseda  olomouckého
vrchního  soudu  Václav  Čapka  (7).  Protest  redaktorů  ČrO  ke  kritice  redaktorek
Matematiky zločiny vedením cenzurujícího veřejnoprávního média ČrO ze dne 7.8.2019
najdete také ke stažení v odkazované poznámce  (8). 

1 Viz www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/velka-kniha-o-lecbe-konopim-slovo-editora-mgr-dusana-dvoraka/ 
2 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/mgr-dusan-dvorak-vedouci-vyzkumu-konopi-je-lek/ 
3 Viz www.europsyche.org/contents/13489/european-certificate-of-psychotherapy-ecp-.html  
4 Viz www.konopijelek.cz/novinky/pestovala-na-zahrade-konopi-soud-ji-zavrel-do-blazince-na-pozorovani/
5 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/ustavni-stiznost-manzelu-kocirovych/ 
6 Viz www.ceska-justice.cz/2019/08/elischerova-zapisovatelka-soudce-pozadoval-lustrace-osob-neverejnych-rejstricich/
7 Viz www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/justicni-korupce-a-kartel-s-trestni-exekutivou-in-natura/ 
8 Viz www.konopijelek.cz/novinky/matematika-zlocinu-a-protest-dokumentaristu-ceskeho-rozhlasu/
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https://www.ceska-justice.cz/2019/08/elischerova-zapisovatelka-soudce-pozadoval-lustrace-osob-neverejnych-rejstricich/?fbclid=IwAR2Q8zVNPWIXP7kpiOJT9U2A9gPupnbtyxYhoOi-5T0jw5aAKs6bxDAY804
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http://www.konopijelek.cz/novinky/pestovala-na-zahrade-konopi-soud-ji-zavrel-do-blazince-na-pozorovani/?fbclid=IwAR3YKhxBtEk_15SLn4RDcd6lfwEySmVMV6Sy8O3vcFD02ylonwlP7UTj3Cs
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2. Důvodem mého nezájmu o kroměřížské znalecké melouchy není ani tak fakt, že vaše
kolegyně, soudní znalkyně MUDr. Jana Zmeková je po letech nečinnosti odpovědných
osob na popud státního zastupitelství  konečně vyšetřována Policií  ČR sp.zn.  KRPM –
58448/TČ-2019  za  nepravdivý  znalecký  posudek  na  mou  osobu  se  světově  ojedinělou
diagnozou nezaznamenanou dosud v psychiatrii a nepravdivou svědeckou výpovědí u
Okresního soudu v Prostějově dne 6.8.2013 sp.zn. 2 T 104/2010 (9), kdy tento nepravdivý
posudek a křivou výpověď u soudu učinila MUDr. Jana Zmeková jen proto, tedy pokud
pokud není dementní,  což nevylučuji,  aby prostějovští,  olomoučtí  a brněnští  soudci  s
prokurátory nešli do vězení za spáchané zločiny proti lidskosti a smrt nevinných lidí (10).
Banda justičních manekýnů si ode dne 27.10.2010 do dne 9.7.2019 vymyslela již tři zcela
odlišné a vždy prolhané verze, proč nepoložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru ( 11)
ve  věci  zacházení  s  konopím  (12),  která  tyhle  státem  placené  zločince  kryje  tak,  že
chudáci policajti na Národní centrále pro odhalování organizovaného zločinu v poslední
verzi  rozhodnutí dne 30.7.2019 č.j.  NCOZ-7322-3/ČJ-2019-410090-E (13)  navrhli  naprosto
absurdní divadlo, řešit kartel zločinců v talárech mj. s Evropskou komisí v Bruselu (14) a
Evropským soudem ve Štrasburku (15), kde tyhle podvody, kartel a korupci od 10.10.2012
už celkem 12x odmítli  meritorně projednat přes právní přípustnost stížností  a splnění
podmínek, což hrdinové z útvaru „pomáhat a chránit organizovaný zločin“ dobře věděli.
 

3. Důvodem mého nezájmu o vaše znalecké melouchy je  fakt,  že  se  dne 17.7.2019,  č.j.
KRPM -26700-87/TČ-2019-140070 vyšetřující komisař z šetření vyloučil (16), čímž bohužel
padá i vaše finanční přilepšení. Policejní komisař mne nepravdivě obvinil z vyhrožování
smrtí  pracovníkům  olomouckého  magistrátu,  což  nebylo  pravdou.  Zato  ale  bylo
pravdou, ale nebylo v  záhlaví  obvinění  vůbec uvedeno, že tento justiční  morytát byl
adresován prostějovskému pasákovi ve funkci předsedy Okresního soudu v Prostějově
JUDr. Petru Vrtělovi, co pase soudkyně JUDr. Adélu Pluskalovou, Mgr. Ivonu Otrubovou
a  Mgr.  Šárku  Duškovou,  které  -  až  na  poslední  z  nich  -  dávají  příkazy  k  domovním
prohlídkám a pak mne za rozkradené konopí soudí a dělají, že je v bordelu u tyče a při
sado maso praktikách na pokoji  se štamgasty z prokuratury vůbec nenaučili  česky. V
rámci  Kroniky  předem ohlášené  smrti  byl  můj  morytát  adresován také  sametovému
esesákovi ve funkci nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavlu Zemanovi, který je v tom
kartelu namočen až po uši ode dne 6.1.2011. Jak je uvedeno v policejním spise, dvě půlky
jeho duté kebule jsem po oddělení od krku zamýšlel představit dalším dvěma dutým
kebulím,  které  vedou  Ústavní  a  Nejvyšší  soud.  Vzhledem  k  tomu,  že  svéprávnost
předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského a předsedy Nejvyššího soudu JUDr.

9 OS Prostějov sp.zn. 2T 104/2010: První odsouzení Dušana Dvořáka za zločin výroby konopí jako léku Okresním soudem v
Prostějově dne 27.10.2010. Ode dne 19.1.2010 již 10x obviněn se součtem horních sazeb až 75 let vězení

10 Viz www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/trestni-podnety-a-stanoviska-clenu-vyzkumu-zakonodarcum-justici-a-exekutive/ 
11 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/court-of-justice/ 
12 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/poruseni-prava-evropy-a-prava-spolecenstvi/ 
13 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/utvaru-pro-odhalovani-organizovaneho-zlocinu/ 
14 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european-commission/ 
15 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european-court/ 
16 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/justicni-mafie/ 
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Pavla Šámala posuzuje Krajský soud v Brně (17) a sametového prokurátorského esesáka
ze stejného důvodu řeší Nejvyšší´soud (18), rozhodl jsem se prozatím výkon středověké
exekuce nad prostějovským pasákem a brněnským esesákem pozastavit. 

Rozdělovník  se  sp.zn.  aktivních  šetření  rozhodnutí  JUDr.  Adély  Pluskalové,  Mgr.  Ivony
Otrubové  a  Mgr.  Šárky  Duškové  z  hanáckého harému  JUDr.  Petra  Vrtěla. Olomoucké  a
brněnské  členy  organizované  zločinecké  skupiny  doposud  vždy  zdatně  reprezentovali
předsedové moravských sovchozů a kolchozů práva. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR (19) 
sp.zn. MSP-577/2019-ODKA-SPZ (20)

Ústavní soud ČR (21)
sp.zn. IV. ÚS 2456/19 
(OS Prostějov, soudkyně Pluskalová)

Nejvyšší soud ČR (22)
sp.zn. 11 Tdo 1455/2018
(OS Prostějov, soudkyně Pluskalová)

Vrchní soud v Olomouci 
sp.zn. 6 To 52/2019
(OS Prostějov, soudkyně Otrubová)

Krajský soud v Brně 
sp.zn.  7 To 256/2019
(OS Prostějov, soudkyně  Dušková)

Okresní soud v Prostějově 
sp.zn.  3 T 70/2019 
(soudkyně Pluskalová)

17 Krajský soud v Brně sp.zn. 19 Co 107/2019 a sp.zn. 38 Co 62/2019 
18 Nejvyšší soud sp. zn. 24 Cdo 3046/2018
19 Viz stížnosti  na  www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/spravedlnost/ pro porušení zákona vůči Dušanu Dvořákovi ode

dne 18.5.2012 nejen uvedenými soudkyněmi jsou vedené u Okresního soudu v Prostějově sp.zn.  2 T 104/2010, 2 T 65/2011,
0Nt 820/ 2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014, 11T130/2016, 3 T131/2017, 2 T 63/2018, 0Nt 1418/2019, 3 T 70/2019 a
opakované marné pokusy o  omezení svéprávnosti jsou vedeny pod sp.zn. 0Nc 1986/2012 a 0Nc 7044/2016

20 V rámci  stížnosti  ministryni  spravedlnosti  na porušení  zákona je ode dne 18.5.2012 opakovaně šetřena trestná činnost
prostějovské soudkyně JUDr.  Adély  Pluskalové,  Mgr.  Ivony Otrubové a  Mgr.  Šárky  Duškové a  dalších  olomouckých a
brněnských justičních manekýnů  za asistence kartelu prostějovských, olomouckých a brněnských prokurátorů.

21 Viz na www.usoud.cz po zadání sp.zn. I. US 214/07, II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14,  II. 3196/15, III. US
396/16, IV.ÚS 3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2804/18, I ÚS 3995/18, II. 503/19, IV.ÚS 1153/19 a
II. ÚS 1524/19, IV. ÚS 2456/19 viz též na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/predseda-ustavniho-soudu/ 

22 Viz na  http://nsoud.cz/  sp.zn.  8 Tdo 1231/2011, 3 Tz 1/2012, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 61/2018,
11 Tdo 426/2018 a  11 Tdo 1455/2018 a též na  www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/predseda-nejvyssiho-soudu/ 
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Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 
sp.zn. KRPM –58448/TČ-2019-141215
(OS Prostějov, soudkyně Otrubová/znalkyně Zmeková)

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU SKPV
č. j. NCOZ-7170-5/ČJ-2019-410090-E

Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. j. GI-400-41/ČJ-2019-840502-P

Zuzance k svátku dne 10.8.2019 Mgr. Dušan Dvořák (23)

23 Dušan Dvořák je zmocněnec členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s.,  IČ: 266 70 232, kterými jsou
kromě fyzických osob společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu  European Society of Investors in Natural
and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298 a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky 1) Otevřená společnost Ateliér
ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a 2) Odborná společnost Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a  3) Společenství sociální ekologie Art &
Body Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 
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