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Pravidla, podle kterých se u soudu rozhoduje, jsou vlastnÄ› nadmíru jednoduchá. V rámci svobody slova lze o druhém
Å™íkat témÄ›Å™ v&scaron;echno, pokud se jednoznaÄ•nÄ› nejedná o uráÅ¾livé hanobení nebo obviÅˆování z trestného Ä•inno
Samotný náznak takového tvrzení znamená ocitnout se ve stavu dÅ¯kazní nouze s nutností obvinÄ›ní na 100% dokázat.
NebezpeÄ•ným vyjádÅ™ením (i kdyÅ¾ opatrnÄ› formulovaným) bylo v mém dopise tvrzení, Å¾e komerÄ•ní vyuÅ¾ívání G
&bdquo;technologie" hraniÄ•í s podvodem. Je to paradoxní, ale musel jsem v plné míÅ™e dokázat skutkovou podstatu
podvodu, aniÅ¾ bych kdy touto mÄ›rou konkrétnÄ› nÄ›koho z podvodu obviÅˆoval. K této skutkové podstatÄ› patÅ™í úmysl nÄ›
po&scaron;kodit. Jak ale úmysl prokázat, kdyÅ¾ v&scaron;ichni zúÄ•astnÄ›ní pÅ™ísahají, Å¾e na úÄ•innost zázraÄ•né vody vÄ
pÅ™esto, Å¾e zákony fyziky, logiky, studie a soudní expertízy mluví proti tomu?
Rozsudek
Soudní proces trval celé dva roky. Rozsudek v první instanci mi povolil jen formulaci &bdquo;nepÅ™ístojnosti, pocházející z
paravÄ›deckého esoterického prostÅ™edí". Teprve ve druhé instanci jsem proces tak na 90% vyhrál.
NaÅ™Ä•ení ze
zdravotního ohroÅ¾ení lidí, trpících napÅ™. boreliózou nebo rakovinou, kteÅ™í se lehkovÄ›rnÄ› zÅ™eknou nutného léÄ•ení, pr
úÄ•inkÅ¯m &bdquo;zázraÄ•né vody", bylo Vrchním zemským soudem ve Vídni shledáno jako &bdquo;vÄ›cnÄ› zdÅ¯vodnÄ›né".
NaÅ™Ä•ení z podvodu jsem musel ve &scaron;výcarských novinách Luzerner Zeitung odvolat i pÅ™esto, Å¾e Granderova
novozélandská firma, prodávající jeho vodu byla v roce 2005 kvÅ¯li klamání spotÅ™ebitelÅ¯ odsouzena k pokutÄ› 136.000
NZ $.
Klamání konzumentÅ¯ není nutnÄ› podvod, jak Vrchní zemský soud ve Vídni uvádí ve svém rozsudku: &bdquo;Ne
kaÅ¾dé objektivnÄ› nesprávné a zavádÄ›jící sdÄ›lení zakládá podezÅ™ení z podvodu, protoÅ¾e skutkovou podstatou podvodu
ve smyslu § 146 Trestního zákoníku je úmysl obohatit se." Tento úmysl obohatit se nebyl u firmy, která dle vlastních
údajÅ¯ dosahuje roÄ•ního obratu v milionech &euro; výluÄ•nÄ› za prodej Granderovy technologie neuznal soud ani zÅ™ejmým, a
dokazatelným...
To nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í: Public Relations
Jaké pouÄ•ení z toho v&scaron;eho pro budoucnost plyne? Nenechat se umlÄ•et a lépe, jasnÄ›ji a vÄ›cnÄ›ji formulovat!
Jednoduchá vÄ›ta &bdquo;Granderova voda a Granderova technologie jsou neúÄ•inné" by byla zaprvé
jednoznaÄ•nÄ›j&scaron;í neÅ¾ vÄ›ta &bdquo;hraniÄ•í s ...", zadruhé by nebyla Å¾alovatelná, neboÅ¥ Granderova voda a
Granderova technologie neúÄ•inné jsou. KromÄ› vý&scaron;e uvedené &bdquo;druhé hlavní vÄ›ty termodynamiky" to
dokládá mnoho expertíz.

Seznamte s pÅ™ípadem veÅ™ejnost! NiÄ•eho se ti, kteÅ™í obchodnÄ› vyuÅ¾ívají esoterické produkty, nebojí víc, neÅ¾ kd
"úÄ•innosti" jejich amuletÅ¯ diskutuje v médiích a kdyÅ¾ se ukáÅ¾e zÅ™ejmé, Å¾e chtÄ›jí z pozice finanÄ•nÄ› silnÄ›j&scaron;í
nÄ›jakého vÄ›dce Ä•i zástupce spotÅ™ebitelÅ¯. Od samého zaÄ•átku jsem své pÅ™átele, známé a média informoval o
prÅ¯bÄ›hu procesu pomocí mailÅ¯, tiskových sdÄ›lení a mých webových stránek. Míra solidarity byla mohutná a dodávala mi
sílu k tomu, abych vydrÅ¾el. Nezávisle na tom pÅ™ipravovali kolegové na VídeÅˆské universitÄ› a bamberská regionální
skupina GWUP (nÄ›mecká organizace skeptikÅ¯; Dr. Eder patÅ™í mezi její zakládající Ä•leny - pozn. pÅ™ekl.) sbírku v mÅ¯j
prospÄ›ch pro pÅ™ípad, Å¾e bych proces prohrál.
Díky za to, neboÅ¥ to mne aspoÅˆ zbavovalo existenÄ•ní nejistoty.

TÄ›ch nÄ›kolik málo zlých dopisÅ¯, které jsem obdrÅ¾el, bylo (pokud nebyly anonymní) od lidí, které s trochou internetových
re&scaron;er&scaron;í nebylo tÄ›Å¾ké identifikovat jako osoby s blízkým vztahem ke Granderovi nebo k politické stranÄ› FPÖ
Dr. Hanse Kronbergera, Å¾urnalisty a Granderova specialisty na Public Relations. Ten byl po vynesení prvoinstanÄ•ního (a
nepravomocného) rozsudku rychlej&scaron;í neÅ¾ já, prohlásil proces pro Grandera za &bdquo;vyhraný", coÅ¾ bylo
okamÅ¾itÄ› a bez ovÄ›Å™ení oti&scaron;tÄ›no v nÄ›kolika novinách.
V médiích má vÄ›t&scaron;inou pravdu ten, kdo první
neboÅ¥ kaÅ¾dá snaha o nápravu je vnímána jako obrana. PouÄ•il jsem se a podruhé jsem byl rychlej&scaron;í neÅ¾
Kronberger. Po vynesení pravomocného rozsudku druhé instance jsem veÅ™ejnosti &bdquo;prodal" své 90% vítÄ›zství
jásajícím tiskovým sdÄ›lením. Krátce nato, 28. záÅ™í 2006 pÅ™i&scaron;la Kronbergerova firma &bdquo;Energisch GmbH" o
jistÄ› lukrativní job - o Public Relations pro Grandera...
Aktuální novinka z internetu (konec Ä•ervna 2008): Bude Granderovi Rakouský Ä•estný kÅ™íÅ¾ odebrán?

Diskuze okolo Granderovy vody neberou konce. Poslanci ze strany SPÖ, Zelených, FPÖ a z Liberálního fóra interpelovali
spolkového ministra pro vÄ›du a výzkum. Na návrh tohoto ministerstva totiÅ¾ propÅ¯jÄ•il rakouský spolkový prezident v roce
2001 Granderovi Rakouský Ä•estný kÅ™íÅ¾ za vÄ›du a umÄ›ní.
Toto vyznamenání se udÄ›luje osobám, jejichÅ¾ práce na
umÄ›ní zasluhuje mimoÅ™ádného uznání. Poslanci v pÅ™ípadÄ› Grandera v&scaron;ak popírají, Å¾e je tohoto uznání hoden.
Poukazují na to, Å¾e jiÅ¾ v bÅ™eznu tohoto roku poslala &bdquo;SpoleÄ•nost pro kritické my&scaron;lení" (rakouská regionáln
skupina skeptické organizace GWUP - pozn. pÅ™ekl.) ministerstvu podklady, ze kterých jednoznaÄ•nÄ› vyplývá, Å¾e neexistují
Å¾ádné vÄ›decké dÅ¯kazy o úÄ•innosti &bdquo;aktivované vody" Johanna Grandera. Podrobnosti &bdquo;aktivaÄ•ní"
metody &bdquo;pÅ™írodovÄ›dec" Grander tají a odvolává se na pokyny &bdquo;shora" (viz vý&scaron;e citaci ze soudního
protokolu Krajského soudu v Kützbühelu - pozn. pÅ™ekl.).
Na Granderových webových stránkách se lze doÄ•íst:
&bdquo;Granderovy pÅ™ístroje na aktivaci vody jsou plnÄ›ny vodou, obsahující informace, které se v pÅ™ístroji pÅ™enesou na
Va&scaron;i vodu z vodovodu." Co se tím míní a v Ä•em je údajnÄ› &bdquo;aktivovaná" H2O lep&scaron;í neÅ¾ voda z
vodovodu nikdo neví. V kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› je vzbuzován dojem, Å¾e Raku&scaron;anova voda je pro své pozitivní vlastnost
oceÅˆována doslova na celém svÄ›tÄ›. Tak úplnÄ› na celém svÄ›tÄ› pÅ™ece jen ne... Na Novém ZélandÄ› byla Granderova
odbytová firma odsouzena za klamání zákazníkÅ¯ a hospodáÅ™ská komora k tomu ve svém tiskovém sdÄ›lení uvedla,
Å¾e testy neprokázaly Å¾ádné mÄ›Å™itelné rozdíly mezi Granderovou aktivovanou vodou a vodou neaktivovanou.
PodobnÄ› to vidí pÄ›t rakouských poslancÅ¯ a poÅ¾adují proto, aby Rakouský Ä•estný kÅ™íÅ¾ za vÄ›du a umÄ›ní byl Joha
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 October, 2019, 12:27

Kudlanka

odebrán. Z právního hlediska mu vyznamenání nenáleÅ¾í, protoÅ¾e není známo nic, Ä•ím by na poli vÄ›dy pÅ™ispÄ›l. Na pod
&bdquo;SpoleÄ•nosti pro kritické my&scaron;lení" z bÅ™ezna t.r. pÅ™i&scaron;lo nyní sdÄ›lení, Å¾e jejich podnÄ›t byl vzat na
Lze jen doufat, Å¾e na podnÄ›t poslancÅ¯ z 6. Ä•ervna bude ministerstvo reagovat rychleji a vyznamenání odebere.
pÅ™eloÅ¾il Milan Urban

Pozn.: Výrobky Grander®-Technologie se pod sloganem "Unikátní technologie revitalizace molekulární struktury vody s
efektem zlep&scaron;ení a obnovení kvality" prodávají i v ÄŒR. ÄŒeským partnerem rakouských podnikatelÅ¯ u nás je firma
VodaEco...
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