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Věc: Výzva k omluvě a opravě nepravdivých tvrzeni

Yážení,

jsem právním zástupcem lYgr. Kateřiny Konrádové, nar. 15.1.1973 a Petra Konráda, nar.
7,3, L97r, oba bytem Kunětická 100, Pardubice, kteďm poskytuji právní služby ve věci
ochrany osobnosti,

Dne 27.3.2015 byl na internetových stránkách Českého klubu skeptikŮ Sysifos
www.sisvfos.cz
(podstránka http://WWW.svsifos.czlindex. Dh D?id =VVDis&sec= 142747672 5) zveřejněn
článek s názvem ,,Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014 - Mgr. Kateřina
Konrádová a spol, za propagaci a užívání irisdiagnostiky k léčbě s občas nečekanými
vedlejšími účinky".

Mí klienti namítají, že daný článek obsahuje množství nepřesnosti a nepravdivých a
zavádějících informací, které jsou zpŮsobilé mé klienty poškodit.

Především se pan Petr Konrád ohrazuje proti tomu, aby byl označen za irisd iagnostika, a
to dokonce předního českého. Petr Konrád se zabývá v rámci svého podnikání odlišnou
činností a nikdy v životě neprovedl žádné irisd iag nostické vyšetření. Není tedy pravdou,
že by panu Konrádovi stačilo ,,mrknout se do oka" a ,,hned zjistit, co dotyčnému schází,
jakou nemoc má a jak ji případně léčiť', jak je ve Vámi vydaném č|ánku uvedeno. Pokud
by se Váš spolek seznámil s životopisem pana Konráda, dostupným na stránkách
http://www. irisd iao nostika. eu/to-jsme- mv- kon radovi. html, nemohl by danou informaci
uvádět jako pravdivou. Z tohoto dŮvodu se pana Petra Konráda nemohou týkat ani další
tvrzení uváděná ve Vámi sepsaném a uveřejněném článku.
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lvlgr. Kateřina Konrádová poukazuje na skUtečnost, že v roce 2O14 UkončiIa činnost Ve
sVé terapeutické praxi, a V tomto roce již neproved|a jedinou irido|ogickou analýzu. Tento
údaj je opět dohledatelný na výše uvedených strá n kách
httD: //WWW. irisdiao nostika.eu/to-isme- mV-ko n radoVi. htm l. Za této situace Mgr.
Konrádová považuje za zvláštní, že na ni Váš spo|ek při výběru ,,oceňovaných" osob
Vzpomenul V souVislosti s rokem 2014. Vzhledem ke své předchozí aktivní činnosti
v tomto oboru manže|é Konrádovi pouze na svých webových stránkách udržují správný
mediální obraz této metody, aby zájemci o tuto metodu mohli VyUžít služeb
profesionálních iridologŮ. Kurzy vedou jiní iridologové na základě výukových materiálŮ
lYgr. Konrádové pubIikovaných V letech 2010 - 2013. Předmětný článek tedy obsahuje
nepravdivou informaci v tom ohledu, že Mgr. Kateřina Konrádová se nejméně od roku
2ot4 již za irisdiagnostika - praktika nepovažuje a lze tedy říci, že ani ona již nemŮže být
s otázkou irisdiagnostiky dále spojována jako představitel této metody v České republice.

Mí klienti dále namítají, že článek publikovaný Vaším spolkem obsahuje i další nepravdivé
údaje.

K povaze irisd iag nostiky, jak je popsána ve VaŠem článku, mí klienti namítají, že
irisdiagnostika nenahrazuje lékařské testy a vyšetření, nýbrž se jedná pouze o metodu
doplňkovou. Toto je ostatně zřejmé i z internetových stránek www.irisdiagnostika.eu. MÍ
klienti se proto ohrazují proti vyznění Vašeho č|ánku v tom, že by někdy V minulosti měli
nabádat k ignoranci lékařských diagnostických metod a jejich nahrazení metodami
irisd iag nostickým i. Naopak proti Všem, kteří toto kdy tvrdiIi, Veřejně Vystupovali a snaŽili
se o správný mediální obraz této metody. http: //WWW. irisd iag nostika.eu/]a k- Doznate-
profesiona ln iho- iridoloqa. htm l

Mí klienti rovněž upozorňují, že postup, při němž by mělo dojít ke stanovování,
potvrzování či vyvracení lékařských diagnóz, je v rozporu s etickým kodexem,
obsaženým na internetových stránkách http://www, porad na kk. czletickv-kod ex-
nD,html.html. V témže kodexu je zdŮrazněna nutnost spolupráce s |ékaři a rovněž
pravidlo, že naturopat irisdiagnostik nesmí nabádat k vysazování lékŮ. N4í klienti proto
nesouhlasí s tím, jak Vámi publikovaný článek vyznívá, tedy že měli v minulosti právě
k takovým činnostem nabádat nebo s nimi vyjadřovat souhlas. Mí klienti rovněž
připomínají, že nikdy netvrdili, že irisdiagnostika dokáže více než moderní medicína, a
s tímto tvrzením se ani neztotožňují.

Co se týče citace vyjádření Ivany Lissnikové, mí klienti se všemi jejími názory nesouhlasí
a nejsou s její osobou nijak provázáni. IVana Lissniková nebyla studentem iridologických
kurzŮ Mgr. Konrádové. Mí klienti proto nevidí dŮvod, proč by s ní měli být spojováni.
Nevidí dŮvod, proč by měli být spojováni s jakýmikoli lidmi, kteří nějakým zpŮsobem
pouŽÍvají irisanalýzu. Na jejich názory a interpretace nemají žádný vliv. Pokud kdokoli ze
studentŮ iridologických kurzŮ Mgr. Konrádové provádí iriáologickou analýzu zpŮsobem,
který neodpovídá standardŮm na profesionálního iridologa, manželé Konrádovi za to
nenesou žádnou odpovědnost.

Za významný 7ásah do práv mých klientŮ lze považovat rovněž Váš odkaz na událost, při
níŽ mělo v dŮsledku činnosti irisdiagnostikŮ dojít k úmrtí malého chlapce. Mí klienti
především považují za nesmyslné a absurdní/ že by někdo mohl v rámci diagnózy vážné
tvrdit, že si dítě cukrovku vsugerovalo a v žádném případě nehodlají s tímto
,,d iag nostickým" výstupem být spojováni. Vámi uváděný údaj, že se tak stalo v dŮsledku
činnosti ,,neznámého páru irisdiagnostikŮ", je však v mnoha ohledech pro mé klienty
velice poškozující.

Především mým klientŮm není známo, že by někdy v České republice pŮsobili
irisdiagnostici V páru, Mí klienti Však mají zato, že s ohledem na skuteČnost, že jsou
v úvodu článku oba uvedeni jako irisd iag nostici, mŮže veřelnost při čtení článku
s ohledem na lo9ickou shodu jmen manželŮ usoudit, že předmětní irisdiagnostici jsou oni.



/

lvl í klienti se však proti této interpretaci důrazně ohrazují a považujíji za poškození svého
j ména.

Na závěr mí klienti nesouhlasí s popisem povahy irisdiag nostiky, udaným vaším spolkem
v předmětném článku a s vašim tvrzením o její neúčinnosti a absurdnosti. Jde o věc více
názorů, protože irisdiganostika v některýcň zemích patří mezi disciplíny alternativní
medicíny, která se vyučuje na college, přičemž tyto disciplníny mají akreditace a jsou
v některých zemích jako metody alternativní medicíny propláciny i zdravotními
pojišťovnami. Mí klienti nicméně mají zato, že tato s-kutečnost néní ve věci tou
nejpodstatnější a vzhledem k tomu, že se v praxi irisdiagnostice nevěnují, již necítí
potřebu vést v tomto směru další polemiku.

k poslední poznámce v článku o nebezpečnosti irisdiagnostiky však mí klienti upozorňují,
že řádný irisdiagnostik akreditovaný Mezinárodní iridologické organizace (I]PA), by měl
pracovat pouze s Úpravou stravy, zdravým Životním sty|em a s doplňky stravy a zejména
spolupracovat s lékaři. Mí klienti před podvodníky, kteří uvedená pravidla zneuživají apoškozují své klienty, varují na internetových stránkách
httD: //WWW. irisd iao nostika.eu/DodVodV-V-soucasne- iridoloo ii. html,

s ohledem na vše výše uvedené mí klienti shrnují, že článek publikovaný vaším spolkem
obsahuje výše popsané nepravdy a zavádějící tvrzení. Údaje zde uváděné přitom popisují
nepravdivým způsobem činnost a názory mých klientů, přičemž tím dochází t zásárrůril
do jejich profesní a osobní pověsti.

Z tohoto dŮvodu mí klienti vyzývají Váš spolek ke zveřejnění omluvy a opravného
vyjádření na stránkách www.sisvfos.cz, které bude obsahovat nejméně následujicí:

není pravdou, že by Petr Konrád v současné době a rovněž kdykoli v minulosti
púsobiljako irisdiagnostik V terapeutické praxi s klienty
není pravdou, že by Mgr, Kateřina Konrádová v současné době pŮsobila jako
irisdiagnostik V terapeutické praxi s klienty

C) není pravdou, že by Kateřina a Petr Konrádovi v minulosti či v současné době
zastávali názor, že irisdiagnostika nahrazuje lékařské testy a vyšetře ní, vyzývali
k ignoranci lékařských diagnostických metod a jejich nahrazení metodami
irisd iagnostickými. navrhovali, aby irisdiagnostika byla využívána ke stanovování,
potvrzování či vyvracení lékařských diagnóz, a nabádali k vysazování lékŮ

D) není pravdou, Že by Kateřina a Petr Konrádovi zastáVali názor, že irisdiagnostika
měla být úspěšnější než moderní medicína

E) není pravdou, že by Kateřina a Petr Konrádovi byli nějak spojeni s Ivanou
Lissnikovou a zastávali stejné názory na irisd iag nostiku, její povahu a funkci jako
ona

F) není pravdou, Že by Kateřina a Petr Konrádovi měli svojí činnosti irisdiagnostiků
zpúsobit smrt pacienta/ jak je popsána v ČIánku ze dne 27.3.2075,

a dále omluvu mým klientům za to, že výše popsaný článek vašeho spolku mohl vzbudit
dojem o opaku. Mí klienti rovněž žádají zas|at znění opravy a omluvy písemně k jejich
rukám. Mí klienti žádají, aby jejich jména nebyla uváděna kdekoli' v médiích dále
v souvislosti s bludnými balvany nyní ani v budoucnosti.

S,o_hledem na rozsah a povahu zásahu do jejich práv mí klienti rovněž žádají, aby jim
Váš spolek poskytl k rukám společným a nerozdílným peněžní satisfakci ve výSi r;
100.000,--, neboť intenzita zásahu do práv mých klientŮ je vysoká a nepostačuje tak
k odstranění následkŮ pouhá omluva a její uveřejnění. V 

-přípádě 
však, že Váš Špo|ek

neprodleně vyhoví požadavku na opravu a omluvu, jak jsou popsány výše, nebudou mí
klienti tuto peněžní s^atisfakci dále uplatň_ovat a budou omluvu a její uveřejnění a zaslání
k rukám mých klientů a zap|acení nákladů za právní služby i ve výši dvou úkonů právních
služeb dle advokátního tarifu) považovat za postačující mimosoudní vyřešení věci.

A)

B)



i
lSoučasně sděluji, že pro případ,

mimosoudní cestou, jsou mí klienti
přinese značné náklady.

že výše uvedená
připraveni obrátit

věc nebude vyřešena smirnou
se na soud, což Vašemu spolku

s pozdravem,

Mgr. Jan Li
adVokát

řiny Konrádové a Petra l(onráda


