Jan Šinág|, nar. 9. prosince 1952
Bratří Nejed|ých 335
267 53Žebrák

V Brně dne 3. dubna 2020

Věc:

í} Roman Zima, narozený
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16. 4' 1979' byd|ištěm Krkonošská č'p. 151 1/5' Praha, Vinohrady, Praha 2
|ng. Jana Zimová, MBA, narozená28'7.1979, byd|ištěm Krkonošská151115, Vinohrady, Praha2
RESP|LON Group s.r'o', lC: 292 45 770, se síd|em Cej| 480112,7ébrdovice, 602 00 Brno, spo|ečnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp'zn. C 68120' zastoupená
jednatelem panem Romanem Zim_ou, nar. 16. 4. 1979
lrespll-oH Nanofibers s'r.o., |Č: o84 64 502, se síd|em Příkop 843/4, Zábrdovice' 602 00 Brno,
spo|ečnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp'zn. C 113764,
zastoupená jednate|em panem Romanem Zimou, nar. 16. 4- 1979

cla

Jan Šinág|, nar.9. prosince 1952, bytem BratříNejed|ých 335, 267 53Žebrák
Výzva ke zdrženíse protiprávního jednání
Přílohy:

tištěná podoba článku ,,Podivnosti kolem firmy REsP/Lo^/ a její výrobou roušek s nanovlákny?,'
tištěná podoba článku ,,Podivnosti kolem firmy RESP/LON a její výrobou roušek s nanov|ákny?,' se
zvětšením soukromé korespondence lng. Jany Zimové, MBA a Romana Zimy

VáŽený pane,
zjisti|i jsme, Že v součinnosti s da|šíosobou v síti Internet zveřejňujete č|ánek nazvaný ,,Podivnosti ko|em
firmy RESP|LoN a její výrobou roušek s nanov|ákny?.., a to:
httyss

//www sinagl cz/z-korespondence/9825-podrvnosti-kolent-firmy-respilan-a-jeji-vyrobou-rousek-s-

nanovlakny htrnl?fbclid=lwARl0AbBnWpt96mtAr2qEi3UlnTuzxBLSnqD_Jo3p907Na4tq*VSIDDcE6QQ&from=sln
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Č|áner přik|ádáme

v

tištěnépodobě včetně zvětšenéčásti výseku soukromé korespondence

poškozených Ing. Jany Zimové, MBA a Romana Zimy.
Sdě|ujeme Vám, Že č|ánek obsahuje nepravdivé informace a odkazy na informace ve vztahu ke
jmenovaným spo|ečnostem a fyzickým osobám. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni tyto skutečnosti do|oŽit.
Č|áner z části obsahuje nepravdivé údaje způsobi|é značnou měrou ohrozit pověst a způsobit váŽnou újmu, jsou
v něm zveřejňovány nepravdivé a úče|ovězkres|ené Údaje při zneuŽití zcizených |istin, počítačouýchdat a jiných
interních dokumentů společností REsPILoN uchovávaných v soukromí.
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Spo|. RESPlLoN Group s.r.o. a RESPILoN Nanofibers s.r.o. jsou specia|izované společnosti zaměřené
na nákup, prodej a distribuci, na průmys|ovou strojní výrobu texti|ií a nanotexti|ií, šití,spojování a jinou komp|etaci
výrobků z texti|ií a nanotexti|ií, jejich testovánÍ, ba|ení, zahraničníobchod a související činnosti. Ing' Jana Zimová,
MBA a Roman Zima vedou jmenované spo|ečností,i jako jednate|é. Spo|ečnosti se specia|izují na obchod a
výrobu ústenek a prostředků ochrany dýchacích cest. ZveřejněnÍm č|ánku ŠířÍtenepravdivé informace ve vztahu
ke společnostem RESP|LoN a jejich jednate|ům v sÍti Internet s poškozujícímnás|edkem nejen ve vztahu k nim,
a|e v konečnémvýs|edku i kzákaznikť'lm RES|PoLN, kteými jsou v současné době téměř výhradně subjekty na
úseku zdravotnictví.

Uved. postup můŽe být pokusem o nekorektní konkurenčnÍ boj anebo pokusem o řešenínevyrovnaných
postojů někteých našich býva|ých spo|upracujících osob. Upozorňujeme na skutečnost, Že veškerou obchodní,
výrobnÍ i administrativní kapacitu RESP|LoN orientujeme v současné době na plnění na|éhavě potřebných
zakázek na dodávky do sytému zdravotnicfuí. Za tohoto stavu se musíme bránit poškozujícíkampani, na které se
podí|íte.To nám bere čas a energii, kterou bychom moh|i věnovat užitečnějším
činnostem. Vyzýváme Vás tedy k
okamŽitému zdrŽení se zveřejňování poškozujícÍchzpráv vjakéko|i jejich formě a jejich pub|ikaci zjm. vsíti
|nternet a|espoň po dobu trvání nouzového stavu v Českérepub|ice. Řešení otázek poškozování osobních a
osobnostních práv, otázek Šířenínepravdivých zpráv či poŠkozovánípráv RESPlLoN a poškozujícíchkampaní
se samozřejmě můŽeme věnovat, včetně vyvození odpovědností za škody" PovaŽujeme ovšem za hodné odloŽit
to na vhodnější dobu.

My, Ing. Jana Zimová, MBA a Roman Zima, Vám tímto sdě|ujeme, Že nesouhlasíme, aby o nás by|y
zveřejněny jakéko|i osobní Údaje, aby by|a porušována naše osobní a osobností práva a up|atňujeme touto
výzvou svoje práva v sou|adu s ustanoveními zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku v p|atném znění a
zjm. jeho ust. $ 84 aŽ $ 90 a d|e zákona č' 11012019 Sb., o zpracování osobních údajův platném znění a d|e
Nařízení Evropského par|amentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně ýzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajůa o vo|ném pohybu těchto údajů.

Výše uvedeným jednáním moh|o dojít nap|nění skutkových podstat trestných činůd|e zák.č. 4012009
Sb., trestního zákona v p|atném znění, a to $ 184 TRZ pom|uva d|e, d|e s 181 TRZ poškozenícizíchpráv a d|e $
183 porušenítajemství |istin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí a da|ších.

Zvažte tedy, prosím, da|šípostup a dejte obratem návrh řešení stavu uved. v této výzvě. Děkujeme.
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její výrobou roušek s nanovlákny? - Jan Šin...Strárrka č. 1 z3

Zivotopis

ungu:o"aný obČan, nezávlslý pub||c'std

Kontakty, tiráž

Nejnovéjšíz našich rubrik

Nejčteněišíza pos|edni měsic

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Jak í Češivážili císře Kar|' I.
]ak pomóhá Česbi čeruený kňž a Český svdz žen v boji pÍoti ko..
Čiňanka popisuje jak byli pdťiďti s viry ve lvuhanu sp.|ováni ?.'
Amer.čané ia|Uji Činu kvůh koronaviru
Pomďná ná.uč V|adimíE Putina
snadná rouška, aneb lnsp|rile není nikdy dost
Vzpomínká na VI. sokolský Š]etv cuÍYchu v ce 1986

Kalendář událostí

odběř e-maiIem

Deutsche

Artikel

soňá Peková pomáha celému wělu s boji Škoronavirem . zdai..'
Petice na podporu |"1UDr. soni Pekové, PhD. - noui fozhovoí o k .
Píď F nevyzkouši í klásická metoda na |éčbU koronaviru. už 2''.
pftha . st€šnlce 10. 3. 2020: Podivné pos|edni rozloučení s ]an'',
KoÍonavirus doEzi| do ŽebBku!
'
Takov}' pořad o koronauru
veiejnoprávni ČI neněbidne|
Na s|ovíčkoposlancům a enátonlm

English articles

€-

=řfu

Í'yhl"dá"é"L-__--l

Koaotravlrug

Aktuální stav korpnavjÍu
Ve světě - PRAVE TED!

strcjový přÉk|ad

FaectLánjl'raj_ngua,a--q

Podivnosti kolem firmy RESPILON a jejÍ výrobou roušek s nanov|ákny?

Kalendář udá|osti
čt dub 02 @17:30 -

zrušeno: Ameíické centíum; Č|ověk a
médiě na ÉmaEKoLoGlE
IDEOLOGIE)

Ba

út dub 14

@15:00 .

Klášrer ŽelivI připomenutí Akce

,,K''

út dub 14 @15|oo K|ášteí Že|iv: Nebe by|o p|né hvězd

NejnověJší komentáře
10.03-2020 09r22

za pomď E Řusům p|atÍ
podan vím' ltalie připBvule
@zvánim...

Reěd more'''

23.03.2020 08r42

Vše na světě sé dá zneužít
dovo|í.|i to NEZÁJEM

nuodpovědných...
Read more...

Naps| Jan šinag|
Kat€gorie z na.í korspondence

E

zvefujněno: 1. duben 2020

spo|ečnost RE5PILoNo eeska republika

(virok€ REsPiLoN

Ltd. London)

ondrei Juretek Nelsrn Lab už potv,dilil že panem Zimou praenlovaný vFE
Final Report byl modlÍlkaván. Rozdily s origináIem našli na Ú,ledclch t6t.,,

zpráva
https

:,/ /

z Nelson Labs uvádi doslora ,aifíerent testing r.sulB"! .
w w. facebook, com / on drej,sa p/ p os ts/, 0 2 5 5346 6 7 9 79286
7

Adam Vojtěch 25. břeŽna V 14;49 : Česká spo|ečnost Respi|on daruje zdravÓtnikům 30
000 ks spciá|nith nanovlákenných roušek' Mm za to děkuji| Dnes jsme pďeps|i
darovaci sm|ouYu. Navíc jsme se dohod|| na d|ouhodotÉ gpo|upráci. od dubna budou do státnírh nemocnic každý ýden
dodáydt sp€c|áhi respirátory té nejvyššítřídy, které Umí koronavirové část|ce nejen mechan|cky 2achytit, a|e i zahubit. oa'.
se navíc použítopakovaně.
https://wwrv.facebook.com/adamvojtech20f

7/posts/5 13508089339570

Pod|e dek|arace Respl|on umí Resp|mask zachytit 99,9olo všech virů, bakteřií, smogu, prachu, roztočů,py|ů a da|ších
a|€rgenů. tbd|e toho |idé skutďně nakttpují. Na zadní straně oba|u produkfu je dek|arace, že vyhoví pou2é sbndařdu FFPl

(vhnam a stručný popis tříd ochrany FFP např. zde: https://www.Uvex-9fety.a/cs/vedet/no.nly.asm€mice/masky.na.

ochranu-dychaciCh-organu/vyŽnam.trid'ochrany'ffp/),
Na prvnÍm videu majitel RespiIon Roman zima presentuje v pÍovozu fiImy PaÍdam, kdy vytváří dojem, že se jedná o jeho
firmu. spo|ďnost Pardam už os|ovila agenturu AP, aby toto video, které zneužíváRoman zima, stáh|i, nebo ram umísu|.
jejich |ogo' Na druhém videu majitel Respi|on Roman zima 5e presentuje v přostorách firmy Nanovia.

22.03.2020 09r20

s

Dokud
vČeŠké
repub|ice
nebude promítat sněhurka a
sedm ..,
Reud moře'..

Czech mask manufacturers see spike

i...

r5.03.2020 22:E3

správně doda| pan Š.nag| na
pohřbu Honzy VYčíta|a' ''Přejeme

!...

Read morě'.
14.03.2020 13:{4

Ruskou gub€mii už máme na
PražŠkémhradu. Po geneEce

|ámaná.'.
Read moae...
1c.01.2020 13r3'1

Mě řďi o sudeťácích,
Němcích ó neustá|é

rěs|o€né '..

Nepom€ňte

čských

Read more.,.

se podivat

PaÍa9raphos

podbrdskenoviny.c
ť/!!w'JU$IceN.c

www.

Rsbriky

.
.

nome
Domáci zp.avodajstvÍ

Majite| Respilon Roman zima se prezentuje v prostorách firmy Nanovia

t*

Podivnosti kolenr firmy RESPILON

její výrobou roušek s nanovlákny? . Jan Sin... Stránka č,2 z3

a

Zah.anični néd'd
7 n,ěi t^rec^^dé^.é

RESPILON Company Introduction

Postřehy a komentáře
Deutsche A{ikel
Enqlish a.ticles

$yšlenky moudďch
Bannery a pÍopagace

PoÉá| sinagl.cz by| vybBn do
prcjeKu webArchiv

ctění čtenáři,.ád. bychom

vám
oznám.|i, ž€ Váš ob|ibený portá| byl

Vyhodneen jako kva|itní

Brněnský Respi|on wmysle| .oušky, ktere mají Žachytit a z|ikvidovat korrnavirus

zdro.)

infomací d stránky by|y zařazeny
NáodnÍ kn|hovnou ČR do archiw
tvebryých s1ránek V rémci pmjeku

V narcprůmys|u jsme ýětoYá špička, a|e neohrožuje firma RESPILoN jeho skvě|ou pověst ve světě? ověři| si důk|adně
ministr vojtěch Adam s jakou fiÍmou se chystó stát spolupÍacovat? Není 30'000 roušek zdarma poj|štěním ,,d|ouhodobe
pďáteční ,,investice.. může později bohatě Wp|atit? Už jednou jsme v Číněkoupi|| ,lajice v
spo|upáce.' se stiátem, kdy
pyt|i'. opatmostje jistě na Inístě . Už z píincipu. Způsob reakce majitele Respi|onu Romana zimy na věcnou kritiku pana
J!rečka. nebudí dojem o její pres€ntované kva|itě a důvěryhodnosti, stejně tak Jako na pwním videu výše?

*

WebArchlv.

spo|ďnosti RESPJLoN Group s'r.o. a RESP1LoN Nanofibers s'r.o. em|tova|y |oni na podzim a |etos v únoru dluhopisy v
oblemu 35 000 000 Kč. ob.š emise na p|atfoImě https:/ld|Uhopi5y.cz by|y orienlovány na retai|ově k|ienty (domácnosti),
jmenoYitá hodnotd je v obou pňpadmh 50 000 Kč.

citát dne
,.Komunismus znamená v pravém a
Úp|ném smys|U b|udné učení,že
nikdo íemá míti žédnéjměni, nýbrž
aby všechrc by|o spolďné, a každý
dostáva| ienom část zaslouženou a
potřebnou k,ieho výživě. - Bez
vše|lialoých drlkazů a Výkladů vidí
tedy hned na první pohled každý, že
takové učenÍjest nanejýiš
blázno6ké, a že * moh|o jen
Wrojiti z hlav něko|.ka pomatených

ve|ikost emise Datum emise

Úrok

Kč 15.11.2019
20 000 000 Kč 15.2.2020

7,40 vo p'a. h|tps:/ld|Uhopi5y'cŽ/dluhopi5y.respi|on-na!]onbers

15 000 000

8,00

o/o

odkaz

p.a. http5://d|uhopisy.czld|Uhopi5y.c€5ke.nanovlakno.ii

Nepochybně skvě|á investice, pokud firma RESPILoN nabídne
Roman zlma se spolumajite|kou, Jeho ženou, Janou zimovou.

Navit co

lldi, kteří by vždy Ž č|wěka chtě||

*

tňu

to|ik žádanou kvalitu a množstvl jak slibuje její majite|

týče těch dok|ádaných ceÍtifikátů, jde o 6 let sbré reporty, kde předmětem testů vůb€c neby|y produkty

Respilon!

Učiniti něco buď |epšiho neb horšiho,
něcojiného než je č|ověk.'.

Ne|son Labs výrokům doporučuje provádět Íetest jednou Íďně' Dos|ova: Nelson Labs re,ommends

Karel Halliček Borovslo/ ve gém
čagpiE sLoVAN,, 2 6',, 1 850

odkaz na oZP - nabídka sleýy' VčetnéREsPtLoN AIR

a|e vždy

rctest their pmduct dnnually to ensure consisbncy of the manufacturing process,

"

obrázek účlnnosti.

svoBoDÁ nrni znonRuo

.kpšíje bft
n

odkaz na pub|ikovaný obrázek zaslaný v den ryeřejnění dne 24.3.2020 panem Jurďkem do
Respi|onu' Dodnes se k tomu nijak ďmÍtavě nevyjádři|i'

zbytečně vyzbmlbn

ež bee 2bran i bumo en ý,,,

Respi|on obďe| distÍibutory, IhaIi jIm.

Díky.a dosavadní finančnÍ
podporu mé činnosti.

Po Ža|ožení

manuhctureÉ

Eshopy pak by|y nuceny stornovat oblednávlry. Jedna|o se snad o 50Us objednávek! Uvěřili p|ochému martetingu Resp||onu.
https ;l/www. facebook.com/nanoSPACE.d/posts/33

soDALEs soloNls o's.,

56474537713934

Respllon vymys|el roušky, kteíémají zachytit a z|ikvidovat koronavirus..
Už ten titu|€k,,Brněnský
Romana zimy převratná novinka 2020 a Respi|on ji ted'prezentuje 4 roky staďm Íeportem-''

Witáme podporu na čís|o konta:
Raiřeis Bank . 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000
68689
SwlFTr RZBCCZPP
Jan )rndqr,
předseda soDALEs soLoNIs o.5.

z

Úst majite|e a jednatele

Jan Šinág|, 1,4.2020
(s poděkováním za |nfoÍmace panu ondřeji Jurďkovi)
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odběr Rss
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Kráčí

vác|áv

No, svým způsob€m je to laké
a potvrz€ní stavu věcí.

odpgvěď

Tedy pokud vám nestačí čéstnés|ovo
č|ověka, kteÚ pro ty |háŤe a z|oděje
pracova| pět |et'
Návíc spoustu dalších věcí a jejich
podvodů néchci ani pťézentovat

*'

Veřejně.
6

d

To se mi

|íbi odDovédét

Kat xa

vác|av Kreióí Mně teda úp|ně není
jasné, že když iste 5 |et věděl o tom, Že
iejich pÍodukty nesp|ňuiÍto. co dek|aruií,
proč jste to někam nsah|ásil a
potenciá|ně tak ohrozil spoustu IidÍ'
kteří je,iich roušky/nákrčnÍky používají...
4

d

To se

ňi

|íbi odoověděl

K.eičí
Myš|enká nanov|áken je správná.
skuiďně necítÍm potřebu s€ vám
zodpovídat. Niméně dodáván že
spoustu věcíjsem dlouho n€tuši|'
KdyŽ isem postupně odha|ilá|
prob!émy, takjsem se snaži| prosazovat
Žměny nebo nápÍavu zevnitŤ.
A i přesto to neznamená, že jsemjen
nečinně ořih|ížel.
s,dotazy na néčinnoďsé |askavě

Václav
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Napište komentář
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týd.

To se mi
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odpovědět

vác|av Kťeičí

PÍezentovaný data sheet z Nelson Lab.

ie skvělý marketingový podvod' Jedná
se o měřeníjen hrubého materiá|u,

které proběh|o před mnoha |ety.
zadavate|em měřen{ by| skutečný
výrubce nanov|ákenného materiá|u
(kteďm skutečně není Respi|on)'
Nikdo nikdy nedě|al kontro|ní měření
jednot|ivých šaržíani finá|niho výrobku.
Navíc stačívznéstpřímý dotaz na
Ne|son Lab.. kde vám potvÍdí, že pro
Respi|on žádný takový matériá|
netestovali.
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Jurgcék

Vác|av Kre|ěí Dnes přiš|a odpověd.z
NeIson LaboratoÍies. Mimo jiné uvádějí
.,our
testing is conÍidentia| and
propÍietary to the manufactureÍ''.
Ve své odpovédi také podtrh|i, že
Všechny Výs|edky co kdy poskyt|i, se
týkají pouze po|oŽek, které jim by|y
Napište komentář...
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AléšHáve|ka

Já zastupuji pouze neodbornou veřejnost v
diskusi. Jest|i se nemý|ím, viáda uzavře|a s
touto fimou d|ouhodobý kontrakt. Jen maii
podstetně jiné ceny, vzh|edem k mzsahu
obiednáVek douÍám, Žě na eshopu taky
nějaké zbytky budou*}
6
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To 5e mi

|íbi odpovědĚt

vactav xrelci

Ano. Respi|on uzavře| d|ouhodobý
kontrekt' Kíom toho, že v tisku to
pÍezentují jako respirátory nejwšší
íi|trace, jedná se pouze o FFP2 oest|i
Vůbec). A nikoho už nezaiímá, jaké
bude mÍt nás|edky použíVáníoxidů
mědi, kteÍéjsouzdmvÍ nebezpečné.
NaVíc nanočást|ce oxidů mědi mohou
Vyvolávat změny V DNA (studie M|T).
G
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ÍÍbíodpovědét
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Náoiéle.dpovéo'

Jana z'cháÍová
ondru znám osobné a rucim za to' že mu
jde ien o jedno... Konečného spotřebite|e.
Vyčkejte na da|ší Výs|edky. Dě|á pnáci' ktěrá
je v tuto dobu ve|mi důležitá... Na krizi se
nemá nikdo obohacovat!
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Népište komentái'

€)2

@-o

g

r,trfl

< &,"lil::ť"r;:1'"
'

To se mi

llbí odpovědél

&

oMíeiJuí€cék

@

Vác|av Kreičí

Produkt. co by| předmětem téchto
zkoušek, jé uschován a samozřoimě
počítám s tím, že se testy brzy zopakujÍ
za účastidálších. VedenÍ Respilon k
problému m|čÍ.neprojevi|i žádný zájem
1

To se mi

líbíodpovědět

Po 5 pracích cyklech vám j€iich s|avným
Í|ltfěm proide pomalu i autobus.
Účinnost fi|trarě 60% po těchto pěti
praních. Toh|e naméři|i v |aboratořích
szu tady v BÍně (kteÚm Respi|on
neispíš za ty téstyještě d|uŽÍ. stejné
iako spoustě da|ších)
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odpovědět

Í.lapište odpoVěd'''.

Emil Oohnal

co nabízíte Vy nebo koho zastupujete ?????
or
1týd' Íosemi|lbí odpovědět
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ondÍeiJurccék
Nejsem obchodník s Íouškami anl
respirátory
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To se mi

|íbíodpovědět

ruanišrp ndoověrl'

Napištekomenlář..' @ o

.il: €1.l
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['iTf#"'.jlili1o;a. j.,"."oostar kieiich
|aboÍatornim testum...jest|i to jsou
podvodnici'uÍcité si svoie testy 2abezpeČi|i
vic nez dobre..a iestli nejsou,tak urcite take

*š
1

fýd.

To sě mI

libi odpovědět

pevé| llomo|ká

TVŽenÍ přednes| pan Jurecek hodně a|e
podk|ady žádné, Předpok|ádám, že jím
zmiňované výs|edky téstůz nějakého
vhodného důvodu nemůže deřejnit.
l

lýd'
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Ó.|povédět 6r

Ťoňáš Tvároha

Ješté to némá ani udě|anou certitikaci a
testy v ČR ..'. . Předčasné tvuení a n|kde
není oficiá|nÍ měření |aboratoře
1

týd'

G)
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|jbÍ odpovědět

vác|avKrejč|
A to už je zák|adní prob|ém. Nemají
žádnou certiÍikaci, cE ani nic da|šího,
což musÍ být provedeno před UvedenÍm
na trh. V registÍu zdravotnických

orostředků Vedeného sÚKlem také
nevidím Žádné nah|ášené prostředky.
Tato régistrace musí být také pťovedena
před uvéd€ním na trh.
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lvana lvik

Dágmar Entrová pÍočto tu rozvádíts,tak
nekupujte
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To se mi

odpovědět
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Proc to (u ptse -/ Jeonoouse cnce
upozornit |idi na fekt, že Mo chemické
sračky vás zabiií jistěji než koronavirus.
PomaIá a ce|kem nepříjemná smrt. V
|€pším případě trua|é náslédky.
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|vána |vik

Vác|av Krejčía|e to si můžezjistít každý
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lvene lvik

ondrej Jurecek nemys|ím i v
potraViná6h je měd.
játra.kakao,ořechy,houby atd''lmi|. až
0,1gram vůbec nevadÍ,mys|Ím si Že
Respi|on Ví co dě|á
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ondr6i Jur€cék
|vana Ivik To mys|íte v |egraci?
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olrdrej JuÍecek Dob.ý den nen?chle.se;mast
marketingem Zkouilq provedene v CR ukazuji uisledki
které btste nečeka|a
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RespiIon Česká Íepubiika !.}nc{ej JU.e'ek Dobr;.den'
pene JU'ečku Tématu Respi|on jsle očividně věnovaI
hodně času cháp€me. ž3 jste v kardnténě a máte ho
spousty. My v Respi|onu niko|iv' staráme se o to'
abychom |ides moh|i kaŽdi další den nabidnout oc|rrsnu
dýchaciho úslojí''. zJb|i:ii
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Ic se ťii |ib.
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moh|ijsme se ucinne cttranit' Diry DÉte se všich.i
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ondrej Jurecek Dob{,den. podle čeho jste se při nákupu
roŽhodoval?
l.a se

$_

i

ni |íbi .]dDo\'ódě| zp.áva

6 d

pÍ9:liÍ onJÍej JLíecek Heledle pane Jurečku
Horiza
?leca
Vite coj€smutný?VyslupujeleladyiakoÍ.ketowinŽenýr' a|e
na profiÍovce rypadáte .iak nranže| staď B|aŽkovy z Hoštic - a
návíc nráte jen 37 přátel, MusÍte mí{ opravd! strašně smltný
život'
MimochodBm ty tabull}' kteÚmi se |ady ohániie bez,akéko|i
h|avičky a da|šÍho důkazu. zmáknu v exceIU během péti minuI
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lgoÍ Hák Horzá PrÉca Fr:cl'k 37 přáte| a ieště bez

RShieldů.
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ondrej Jurecek Dalši ote\,ř€né otázky jsou na škod|ivost
nanočás!|c oxldu mědi
hllp5',t.i*T |eŠ€e|cbgate neU i231;7612-c.pper-oxide

Copper Oxide Nanopadicles Are
Highly Toxic. A Comparason...
T0 5e mi
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Ataky se podÍvejle na skutBčně Žméi€nŮu
Účinnost produktů Réspi|on 3 porovneite s tÍm c0 deklaruii
Laboraiorni zkoušky proběhIy. vedeni cál Respilon mlčí!
onrlrei Jurec€k
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l enny BillitŽ lnoÍ+] J"';::k a néjaky odkaz na info o lěch
|aboÍatornich zkouškách' kdo je provádél a tak ' by nebyl?
Io se.nr
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lrllr ardpi'!8d+l
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ontlrej Jurecek Zde nohu ukázat část l.ýstupů z |aboraloře
Uvažte. Že |oto j€ hodně špatné Vědci zopakuji zkoušky v
dalši laboraloři. sjs|edky se dozvile. Yydržte Vedení Respi|on
o pÍoblému vi a nev'ýiádřili se
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Milan HlIik l!ura Halov3 napfÓsto souhlasím s Vámi
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Ďaniel KovaIsky Nora Halova h|edejte na us !./ebech

módních prodejcu maji tam jejlch nakrcnik scarf Ža sta'i|lou
cenu i s dopra!,ou a nemusité hrat hru na cekanou a klikani
vklidu koupitě zatim porad maj skladem
io se $i |il]| cdpcleliět :i]raya
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ondrej Jurecek Česká fima? Nemluvě o l'om. že seřirzni

evropská iirma opravdu fungLlje jinak a nek|ame spotřebít€le
!
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cdpcYédět zpíáva
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Tomik Choren Nora Halova kdybyste misto eceni na e.shop
PÍecetla i neiake infomace vydavan9 Respi|onem tak byste

vedela' ze h|avni r1roba Respifulásk a RespiPto,je v Cine'
lam jim zavreli fabriku a nemohli se dostat ke zbozi ve
sk|adéch, Tudiz neDIodUkoYa|i v cine a némohli sem dostal
vyrob€n3 Žbozi. z loho duvodu ná e-shopu tyh|e 2 produkty
pÍosle nebyly Take byste vede'a. ze R.shieldy Še oásk|adnUji
v ka:dy pracovni den v 7:00 a 16.00 zhruba po 1000 kusech
ktere stihly za smenu vyrobit Jsou vyprodane do 15 vlerjn
NoYe masky MÍus Ki|erjdou od 23 Brezna norma|ne
pÍedobjedna1.
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Qndrej Jtlrecek Dobný den nanovlákenná Íouška je určéna
na jédno použitÍ

Tn:e mr l.l]i cdpcvó{éi

*

:řIá!a

Jiri 0rsulik 25hodin expozic€

konlaminovanemu
pros{redi.iakze kdyz bUdele v€lku 5hodin vydři Vam jedna
ná 5 dni

Tr.e nl |ibi odp.\.ed.t Z!rá!á
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ondrej Jurecek A pokud budou nrÍt i ty piedíaŽ€né .oušky a
respirátory Vyrobc€ ResBiloil Ceská repill]lika lakoéou
nrizernou Účinnost lillÍace lek j€ to dobré pIacebo
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|ibí odlcyod4l Ztrava ii

.

Š;rka vetcouská Ano' a mán]e tady dalši di| nekonečne
te|enoYely od pana Jurečka!
Já se o nákupu rozhoduju na
základé jeho negatiÝních komentářŮ' nBboé mě to jen utvEuie
v tom' že produkty Respilon musÍ být zatraceně kva|itnÍ. kďt'ž
s9 je snaži tak vywale kÍitizo\.a Z'l]ra:it
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oildrej Jurecek Tulecko? lŽrael? Číná?

Pod|e výs|edku n]ěření však nic kvalitního

io
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Respilon Česká repubiika ondrej Juíecek Dobď den.
pane JuÍěčkU. Tématu Respi|on jste očividné r,ěnoval
hodně ěasu chápenre. žsjst€ v karanténě a sáte hr
spousty' |ily v Respi|onu niko|iv. starán]e se o to,
abych8m lidem moh|i každý další den nabidnout ochranu
dýchacího úst.ojíZobr.;it
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oldrej Jurecek

Jan r-iUlle| Pokud vycházÍte z webor'é
pÍe2enlace a marketingu 9po|ečnoS{i Resoiion ř'e.l:
republ!ka. jedná st o obchodní dek|aÍace' Pro mé je
směÍoda|néže mám výs|ědky laboratomích zkoušek jejich
nanoproduktu' kténi laké .|ibuje vysrkou účinarstfi|tÍáce. a|e
jednodUše řečeno naoov|ákna tam nejsou. Vedeni Respilon k
pÍob|émU m|čí'nékolikíát jsem íe žádaI o vyjádření Laboíatoř
je ochotna poslq'tnotÍt veškerou so!činnost testovaný
výrobek máme uschoYaný' vidrŽte'
ro 59 mi
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Jurecek 5in]ona Sadova Jd€ samozřejn]é o YýÍobek
Respi|on' oni u všech produktÚ dek|arují úŽa:noU Účinnost
fi||race a "nanovlákennou membránu j€ž je F;sledkem
mnohalétého ýt,zkumu evropských vědcú..
Na lYjádiení Respi|on poókgjte. ngbo íim taky napište Uvidile
.o Vám odpovi'. všek UŽ jsem některé j€jich lyhýbar'é
0nc'|rej

odpovědi talcl \'iděl

6
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Ůndrej Jurecek Jan r.4uller Ná tojiŽ tady někdo odpovédě| a
sdi|el vyjáďeni védců k otázce záchytu 99.9% baktéri. a !kú,
Přinesme da|ši.uoÍkv vědcům do laboratoře a ukažme
měřenÍ Ža-zkoušek pÍoduktůtohoto výÍobce. Vedění firmy
RéŠp;lonC€ská íepublika o tyto zkoušky neproievuje žádný
záj€m. třebaŽe jim už nékolik tidi také napsalo {pouze se

BhánéiÍ certiÍikátyi

io
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Jrtrecek :i |]ii PoužíVá Respi|on Čéská.eýublitíave
Syých pÍodul1Éch lorické |átky?
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Respilon Česká republika r ili ondrsi Jur*cs| Dobry
den' Pane JUíečku' Téma|u Respi|0n jste oĚividně věnoval
hodné ěasu Chápeme' že jste v keÍanténéa mát€ h'
spousty' M.v Y Rgspilonu aikoliq staráme se o to' abychom
lidem mohii každý další den nabidnDut Bclrranu dýchaciho

ÚslrojÍ
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Copper Oxtde Nanoparti.les Aíe Highly
Toxic. A Comparison between Metal
TÚ:e mi
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Ondrej Jurecek Souhlas PR' přis|iby' hlavně

předobjednávky a skutečně ve|ké nic, Zce|a n*eriózní fima
která pod hezkým si pod narketingen] začala říkat'česky
ryrobce.. *gspilcn ctske |3pub|ihá klame spotřebitele'
Existlji o tom výs|edky zkoušek' Veden' s€ k problémU
ne\yjádřilo Místo toho lidenl lyhýbavě odepsali.Je na
z...áženi každého soudného človékačenu na fb p|atformé
věři,.
fu|úžele s. přesvědči|
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io s' Bi |í1]í+cF*r4rjět :nIá'6 .i ij
Respi|on Ceská republika oncJrej Ju.ecek Dobry deÍ pane
Jurečku' Tématu R3spilon jste očividnéYěnoYal hodně času
chápemé. že jste.J karanténě a máie ho spousty' N{y r,
Respi|onu oikoliv' slaráme se o to' abychom |idem mohli
každý da|ši den nabidnoU! ochranu dýchaciho úslrojí
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Ondrej Jurecek Zeptgjie se vedení ResPi|on. zda !ry.ábi na
n?notechnolo9ii. kteroU se pÍeŽentuií Védci v |aboratoři
naméřili na produklu Respi|on velmi špatné !.ys|edky '
řo se mi
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Šárka Vetčovská cndrej Jure'Ěk Vy jsl€ jak ko|ovrátek Jaci
Védci? V iaké IaboÍatoři? Nikdy iste neuved| konkféiní zdroi. A
pokud budete na í]rmu takhle házet špínu bez obiektivné
Pied|ožených důkazů' nrůžeVás fima zeŽelova1 A nedivi|a
bycb se' kdyby lo Údě|a|a'
Io 5e m|
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! Posk.vtnele jako ryÍobce ResDi|cl cEs!.d
reluliir.a oár kouskŮ x |aboralomím zkouškám účinnosli? Nebo
ona,"; Jlrrecek

chcéte dá| spotřebi|eIe k|amat?
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ondrej Jurecek BaÍbora pavlikova 1) Mám výs|edky
Iaboíatornich zkoušek kt€ré Ukázá|}' velmi s|abou funkci
filtrace. Výsledh1 zkrá|ka neodpovidají možnostem
nano|€cbno|ogie, jinými s|ovy nanov|ákna tam prostě neisou
2, VyzvaI jsem vedeni Respilon Česka epuoii|a k Účasll na
těchto Žkouškách v laboratoři Ved9ní R€spj|on o prob|ému vi
dos|a|i ta čís|aa nadá|e mlčí'
r

-ú 5e m|
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Cindrej Jurecek llax Liik Pro spotřebitele jsoU nanovlákna
okem nevidite|ná- VýÍobce Rospi|on dek|aruje \4ástnosti. h€íé
nepInÍ

Ajak jsem UvedI' la Iaboratoř' kteÍá prov€d|a zkoušky,
poskytne dozoro4m orgánúm a vedeni Qespilon f es|a
repubiika veškerou součinnoslIo 5e ini |íb] odpiYiděl
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ondrej Jurecek David Dop|nte N3t''otn,! |nfomaťe o
účinnosÚ produktu Respilon. cojsem pub|ikor'a|' mám
odbomě stvu ené Vedení Respiloa ,:eská republika jsem
o|evřeně nab'd|. ž€ mohou pos'q.tnout da|ši vzorky pro
|aboratorni zkoušky' Není vŮbec žádný problém zkoušhy
Žopakovat i na otestovaném lYíobkÚ á ják.ise.n také sdéÍi|'
dotyčné pÍacoviš|ě' co zkoušky provedlo. pos|'Ttne
dozorovýnr orgánům veškerou so!činnost
Přeii hez|$ den
Ía se ni
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oldrej Jurecek Dalic

Dop|ňte N..:otfi; Pákližg nláte nékteď
múŽeme zorgani:oval provedenÍ
IaboratomÍch zkoušek.
Kdo by 5€ na tom chtél účastnit3 seznámit se s
nanotechnologií dejte mi Vědéi' bzy |o začnu komunikoýa{ V
ČR ie k tomu vg'i.e dobré zázenl{'
Vedení Respiion ctska tepub|i|:a k problému m|či !
prodÚkt R€spilon.
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0ndrej Jurecek ŠáúatJelčovska Prod'ukl. co byl přednrětenl
zkoušek a o kterém ryÍobcg Res9i|on Céská rePUb!ika
.'nanov|ákenné
méríbráoy cg je
dek|aÍ!.ie kva|itu Pouiité
$is|edkém mnohaIeteh' yirkumu gvroPsh,'ch védců''v
těchto téslech naproslo p.op3dl Výs|Ědky jsou otiesné čisla

jsem publiková|.
ověite si to u vedeni Respilon. maii možn$t sÉs těmito
qlsiedky podrobně s€známji laboÍaioř je ochotna poskytnau|
veškeÍos s'Učjnnosl.
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Ůndtei 'lUlecck;d:|''.|? 3dslc.3 N:j3t:saŤa kdo 5e
podi\'U]* nad {ínr Ž9 mi
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Zima Ž Resoilon něodpovědé|

Vil:

kaidý serjó:ni ťý.obce a obŽvlášlé v na8opÍúmyslu 3€ velice
Íjd prdé|; o !ýsledty
svýc|t PÍcduktů. Ukáž€ Vám
'kÚUšekatd
výÍobu pouiitou lechnolagii
IŮ :€
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Respilon Česká ÍepubIika Ůni€j
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JÚ.e;ek DÚbry dén,

pane JUreiku Tématu Respi|on jste ačividně věnoval
hodné č.su chápeme' že isté v karanténě a eát€ ho
spousty MY v Respilonu niko|iv' staÍáme sÉo lo
abythom lidem mohli každý dá|š' den nabidnout
'ch|anu
igbrtzit
dýchacího
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Íon'ik tiorett' v+':t it. 5e,n*':J.'la (liid Respilon n.a nr
ťj:bu veřg]né costupné certiíikace učlnnost' sr1ch 6ltrú :

nanoBáken. ta 99'9% efeklivita je dqkonce ce*ifikována Pro
viry o rozměru 25-27 nanometrů .3x menší než ten koronavi|
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K|arnáníspotřebÍte|e ze S.tráiny vedení Respiton Česká republíka pokraČuje.
ii,lelson Labs nám VČera S'děli|i ''Ne|son l-abs does nol appfove any produď' !
Fredchozlzpráva z Nelson LabS potvrdila, Že certifiltát, Kterym se vedení
Respi|0n veřejně prezentuje Í na sociálních sítích, bylďalšován' ,doslova truádí
',has heen Ínodified/alieIed \{tnn differenÍ testing reslÍlts.' !

#k0|0navirus Ě.hEating Cannsi Bř jl-Dlerated
ackr"reqpr mask-adr.r lt - 1ff pac
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'NE' nenoŤlber membrane - an extrer.ne|y dense r.le1woirk of strong íiber.s which c€il stop 9
}ťfrctice? Er.tst, rnold, sÍTl*s, pollen. virus€s, bacteílB, mites oÍ otheÍ atlergens - none.of t|ie
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This ls unÍortunate|Y sornething We ihave seen happening durtng the
e urrent crisis regarding our reports- | have reported this sltuation
to ouť Lega| teanr Bs WÉl|' A ver'y important distinction needs to be
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