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Úvodem
Rok 2018 byl pro CSR aktivity naší společnosti premiérový. Vyzkoušeli jsme si několik pilotních
projektů, vybudovali první partnerství a snažili se zjistit, jak prostřednictvím nanovláken pomáhat
lidem, kteří to nejvíce potřebují. Do roku 2019 jsme už vstupovali s jistotou, že o naši pomoc je
zájem a může měnit životní podmínky k lepšímu. Navázali jsme na původní spolupráce, otevřeli
řadu nových a poznali spoustu statečných lidí, jejichž osudy by vydaly na několik knih.
Na základě dvouletých zkušeností přistoupíme v roce 2020 ke dvěma významným krokům. Prvním
je rozhodnutí posunout naše dobročinné aktivity na další úroveň, která nám pomůže uspět i při
nejnáročnějších jednáních s globálními hráči. Tuto váhu dodá našemu týmu oficiální založení
nadace RESPILON se všemi formálními náležitostmi, konkrétně stanovenými cíli a vyčleněným
personálem i rozpočtem.
Druhý krok spočívá v koncentraci CSR týmu zejména na edukační aktivity. Péči o zdraví vnímáme jako
jedno z nejdůležitějších témat v lidském životě. A chceme každému, kdo bude ochoten naslouchat,
nabídnout možnost převzít za něj zodpovědnost s pomocí nanovláken. Jak zjistíte na následujících
stránkách, už rok 2019 se z velké části nesl v duchu našich vzdělávacích návštěv na základních školách,
u pacientů v nemocnicích nebo mezi seniory.
Věříme, že respekt vůči sobě samému se promítne i do tolerance k ostatním, ve vůli pomáhat potřebným a chránit nejen zdraví svých blízkých, ale také životní prostředí. Chceme nabízet inspiraci
a současně se nechat inspirovat aktivními lidmi a organizacemi, jimž není lhostejný osud lidstva
a naší planety. Moderní nanovlákenná technologie k takovému propojení přímo vybízí a přináší
nám jedinečnou šanci zvládnout mnoho problémů současného světa.
Také v roce 2020 zůstane jedním z našich významných témat pomáhat těm, kteří jsou zdravotně
nezvýhodnění. Společným jmenovatelem našich projektů bude ochrana zdraví, a proto do nich
zahrneme výlučně nanovlákenné produkty sloužící k filtraci – tedy ústenky, respirátory, nákrčníky a okenní membránu. Díky nim dokážeme podporovat to, co říká motto naší společnosti:
„Život za to stojí!“

Ing. Jana Zimová, MBA

ÚVODEM

Global Chief for Foundations & CSR
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Aktuální způsoby pomoci
Při práci se rozhodujeme pomocí rozumu a srdce. Pomoc rozdělujeme mezi potřebné smysluplně
a co nejužitečněji. Chceme, aby všichni příjemci dobře porozuměli tomu, kdy, jak a proti čemu
se chránit. Vzděláváme, přednášíme, vysvětlujeme a povídáme si. Jen tak se každý člověk bude
v problematice virů a bakterií orientovat natolik, aby kdykoliv v budoucnu dokázal učinit správné
rozhodnutí. A vytvořil tak z nanovláken – volbou vhodného způsobu ochrany – spolehlivý štít proti
konkrétnímu nebezpečí. V současnosti preferujeme dvě základní formy pomoci:

Vzdělávání
 Rádi se podělíme o své znalosti ohledně péče o zdraví
 Po domluvě přijedeme do nemocnice, školy, pečovatelského domu či firmy
 Téma i podobu přednášky či workshopu uzpůsobíme cílové skupině – s dětmi pracujeme hravou

formou, s vědci a zdravotníky si povídáme řečí čísel a tabulek
 Preferujeme interaktivní přístup, takže účastníci si mohou osahat ochranné prostředky z nanov-

láken, zhlédnout videa a vyzkoušet si různé přístroje
 Vzdělávací akce může být zcela samostatná, nebo součástí širšího eventu od veletrhu po den

otevřených dveří

Materiální pomoc
 Za nejúčinnější považujeme pomoc prostřednictvím našich výrobků, kterým skálopevně věříme

a jejichž přínos máme potvrzen laboratorními testy i dlouholetou praxí
 Už více než rok provozujeme e-shop shop.respilon.com. Na této platformě umožňujeme členům

jednotlivých spřátelených organizací využívat unikátní slevové kódy. Díky nim si pacienti a jejich
rodiny mohou pořídit ochranné výrobky až s 50% zvýhodněním

AKTUÁLNÍ ZPŮSOBY POMOCI

 V odůvodněných případech neváháme poskytovat masky a nákrčníky zcela zdarma
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Dny dětské onkologie

Kdy: 16. února 2019
Kde: celá Česká republika
Pořadatelé: Nadační fond dětské onkologie Krtek, RESPILON
Mezinárodní den dětské onkologie každoročně připadá na polovinu února. Po celém světě se
do něj zapojují zdravotnické a charitativní organizace, stejně jako vládní instituce i firmy. Jejich
cíle jsou společné: zvýšit povědomí o problematice nádorových onemocnění v dětském věku,
jejich prevenci a možnosti léčby. Dále přispět ke zvyšování kvality života pacientů a propojovat
nemocné či nedávno vyléčené se zdravými. Nechybí ani snaha získat prostředky ve prospěch
nadací a fondů, které dětem trpícím rakovinou a leukémií pomáhají.

Naše výzva „Vyfoť se a pomáhej!“ se konala prostřednictvím stránky RESPILON Česká republika na
sociální síti Facebook. Vyzvali jsme fanoušky, aby se vyfotografovali s nanovlákennými produkty
a snímky sdíleli pod příspěvek na této stránce. Všechny ústenky a nákrčníky, které se na obrázcích
do stanoveného termínu objevily, daroval RESPILON právě fondu Krtek. Jeden ze snímků zachytil
také okenní membránu RESPILON, a tak se naše společnost zavázala tento produkt bezplatně
nainstalovat do bytu vybrané rodiny. Společně s Krtkem jsme zvolili Síčovy z Letovic, a to kvůli
nutnosti ochránit imunitu jednoho z členů domácnosti po transplantaci kostní dřeně (více v samostatné kapitole).
Protože k narozeninám si každý zaslouží dárek (a k těm kulatým obzvlášť), vyrobil RESPILON limitovanou edici ochranných nákrčníků s logem Krtka a třicet těchto R-Shieldů fondu bezplatně věnoval.

DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

Na těchto aktivitách se podílí také RESPILON, jehož nanovlákenné výrobky chrání imunitu svých
nositelů narušenou chemoterapií. Pro dobročinnou akci jsme se spojili s Nadačním fondem dětské
onkologie Krtek, který právě v roce 2019 slavil 20. výročí od svého založení.
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Nový design nákrčníku
pro 10. ročník Charity Jamu
Kdy: únor–březen 2019
Kde: Brno
Pořadatelé: RESPILON, Sportovní klub Demons, z.s.

Společnost RESPILON už dva roky podporuje dobročinnou sportovní akci Charity Jam, pro jejíž 9. ročník v roce
2018 připravila speciální design ochranného nákrčníku
R-Shield. Při jubilejním 10. ročníku nám bylo ctí stát se
hlavním partnerem. V předstihu jsme pro tuto událost
vytvořili další limitovanou edici R-Shieldů s písmenem

Nákrčníky s nanovlákenným filtrem z této série jsme v březnu začali nabízet zákazníkům prostřednictvím našich on-line kanálů po celém světě. Z každého prodaného kusu
věnuje RESPILON částku 20 Kč ve prospěch Sportovního
klubu Demons – pořadatele Charity Jamu. Tyto prostředky
jsou určeny na podporu mentálně nebo fyzicky hendikepovaných dětí. Zástupci klubu si 24. března 2019 v brněnském sídle naší společnosti převzali certifikát, který tento
dar oficiálně stvrzuje.

DESIGN PRO X. CHARITY JAM

X coby symbolem desítky. Nový design jsme oficiálně
představili 28. února 2019.
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Konference Klubu nemocných
cystickou fibrózou

Kdy: 6. dubna 2019
Kde: Fakultní nemocnice v Motole (Praha)
Pořadatel: Klub nemocných cystickou fibrózou

Naše společnost je dlouhodobým partnerem Klubu nemocných
cystickou fibrózou. Od jara 2018 mu daruje 20 Kč z každého
ochranného nákrčníku R-Shield v designu Parrot (papoušek)
prodaného kdekoliv na světě. Tento design vzešel ze soutěže
RESPILON pro děti od dětí a jeho autorkou je čtrnáctiletá Karolína
Hanušová.

KONFERENCE KNCF

Klub si za svůj cíl vytýčil zlepšování kvality života nemocných
cystickou fibrózou a zvyšování informovanosti veřejnosti o této
závažné a neléčitelné chorobě. V rámci posilování vazeb v komunitě pacientů, jejich rodin i lékařů pořádá klub každý rok členskou
schůzi spojenou s konferencí, kde se kromě sdílení zkušeností
a odborných novinek prezentují též nejrůznější možnosti pomoci.
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KONFERENCE KNCF

V dubnu 2019 seznámil RESPILON v motolské
nemocnici účastníky konference s posledními
trendy v oblasti ochranných nanovlákenných
pomůcek. Ty se u pacientů těší velké oblibě, protože jim umožňují bezpečný pohyb
i v prostředí, kam by se jinak kvůli narušené
imunitě neodvážili. Ústenky ReSpimask® i nákrčníky R-Shield byly na místě k dispozici za
zvýhodněnu cenu.
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„Slané ženy“ se chrání nanovlákny

Kdy: duben 2019
Kde: Česká republika

O cystické fibróze se mluví jako o nemoci slaných
dětí – osoby trpící touto chorobou totiž vylučují v potu
až pětkrát více soli než zdraví lidé. Z tohoto faktu se
zrodila iniciativa Slané ženy, která chce světu ukázat,
že ze slaných dětí vyrostou slaní dospělí. V jejich případě slané ženy – i přes těžkou diagnózu a nedobré
vyhlídky krásné bytosti plné života a nadějí.
Tyto dámy vypadají stejně jako ty zdravé, ovšem
za cenu mnohem většího úsilí. Svou krásu i vnitřní
sílu každý rok přetaví do výjimečného kalendáře
a účastí na fotografování dodávají odvahu ostatním
pacientům. Výtěžek z prodeje samozřejmě pomáhá
právě jim.

Slané ženy se staly též hlavními hrdinkami jednoho
z dílů magazínu Klíč natáčeného Českou televizí.
Velmi nás těší, že některé z těchto odvážných žen
v něm otevřeně přiznávají, že díky nanovlákenným pomůckám od RESPILONU se cítí bezpečněji.
Obzvlášť si oblíbily nákrčníky R-Shield, které nepůsobí medicínským dojmem: „Česká společnost je
v tomto ohledu netolerantní. Když někam přijde
člověk s rouškou, automaticky se přepokládá, že on
je zdrojem nějakého bacilu. A nikoho nenapadne,
že jen chrání sám sebe.“ A přesně z těchto důvodů
jsme R-Shieldy vytvořili – abychom všem pacientům
s oslabenou imunitou umožnili chránit se účinně, ale
bez jakýchkoliv „nežádoucích emocí“ okolí.

SLANÉ ŽENY SE CHRÁNÍ NANOVLÁKNY

Pořadatel: Klub nemocných cystickou fibrózou
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SLANÉ ŽENY SE CHRÁNÍ NANOVLÁKNY

„Česká společnost je v tomto ohledu
netolerantní. Když někam přijde
člověk s rouškou, automaticky
se přepokládá, že on je zdrojem
nějakého bacilu. A nikoho
nenapadne, že jen chrání sám sebe.“
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Veletrh Beijing Expo 2019

Kdy: duben–říjen 2019
Kde: Peking
Pořadatel: Velvyslanectví ČR v Pekingu

Cíl naší společnosti spočíval zejména
v edukaci obyvatelstva jihovýchodní
Asie ohledně moderních technologií pro
ochranu dýchacích cest. A to jak před stále
častějším a hustším smogem, tak před
vzduchem přenosnými chorobami. Obě
tato zdravotní rizika jsou právě v čínském
regionu enormní a nanovlákenné ústenky,
nákrčníky i membrány do oken mohou
výrazně přispět k jejich eliminaci.

VELETRH BEIJING EXPO

Veletrh Expo 2019 se konal v čínské metropoli a trval plného půl roku. Hlavním
tématem významné mezinárodní akce se
stala ekologie a trvalá udržitelnost – s mottem „Žijme zeleně, žijme lépe“. V Pekingu
nemohla chybět ani národní česká expozice o rozloze 200 m2, jejíž součást tvořila
prezentace RESPILONU.
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VELETRH BEIJING EXPO

Podle pořadatelů globálního veletrhu je Česko zemí „zelených tradic a inovací“. Filozofie RESPILONU do tohoto
konceptu plně zapadá – přinášíme nejpotřebnějším osobám
řešení jejich zdravotní situace pomocí moderní filtrační technologie, kterou vyrábíme s maximálním důrazem na šetrný
přístup k životnímu prostředí. Několik příkladů za všechny:
obaly nákrčníku R-Shield sestávají z recyklovaného papíru
a neobsahují ani kousek plastu, při produkci outdoorových
membrán se vyhýbáme perfluorovaným uhlovodíkům
a podobně. Inovativní i „zelenou“ roli RESPILONU ocenil
mimo jiné velvyslanec ČR v Číně profesor Vladimír Tomšík.
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Veletrh prorodinných
a seniorských organizací
Kdy: 28. května 2019
Kde: Moravské náměstí v Brně

Cílem akce se stala především propagace prorodinných a seniorských aktivit dostupných na území města
Brna. Organizátoři zároveň usilovali o vytvoření zábavného a poučného programu, při němž mohla
příjemně strávit čas celá rodina napříč generacemi.
Do programu se zapojily mimo jiné tři desítky neziskových organizací, jejichž aktivity se zaměřují právě
na rodiny s dětmi a seniory.
Veletrh byl strukturován do tematicky zaměřených
stanovišť, přičemž stánek RESPILONU našel své místo
ve zdravotnickém stanu. Členové našeho týmu zde

vzdělávali zájemce ohledně rizik plynoucích z pobytu
ve znečištěném ovzduší. Návštěvníci se tak mohli
dozvědět, jak chránit své zdraví například pomocí
nanovlákenných ústenek a nákrčníků nebo protismogovou membránou vsazenou do oken.
Největší pozornost na našem stánku poutal spirometr
měřící vitální kapacitu plic. Každý zájemce se díky
němu dozvěděl jednak objem vzduchu, který dokáže
najednou vdechnout/vydechnout, jednak biologický
věk svých dýchacích cest. Některé výsledek mile překvapil, jiné spíše zaskočil – třeba proto, že si dosud

VELETRH PRO RODINU A SENIORY

Pořadatelé: Odbor zdraví Magistrátu města Brna
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neuvědomovali nebezpečí spojená s životem
v průmyslových zónách a podél silnic s hustým
provozem. Jednoznačně se projevil blahodárný účinek chůze coby součásti aktivního
životního stylu. Lidé, kteří ji zmínili mezi svými
koníčky, totiž vykazovali nejlepší výsledky –
ačkoliv někteří z nich byli v minulosti kuřáky
nebo prodělali vážnější nemoc.

VELETRH PRO RODINU A SENIORY

Věříme, že už druhá účast RESPILONU na
brněnském veletrhu přispěla k lepšímu povědomí o škodlivinách v ovzduší a účinných
způsobech obrany před nimi.
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Mezinárodní den dětí

Kdy: 1. června 2019
Kde: Mexiko
Pořadatelé: RESPILON

Oproti roku 2018 rozšířil RESPILON charitativní
aktivity také do zahraničí a sdílí zkušenosti na
tomto poli se svými kancelářemi v různých zemích. Proto jsme se před dětským dnem spojili
mimo jiné s našimi mexickými kolegy, kteří chtěli
vykouzlit pacientům v tamějších nemocnicích
úsměv na tváři. Právě 1. června 2019 se vydali do
zdravotnických zařízení a rozdávali dětem nejen
radost, ale i nanovlákenné pomůcky, jež pomohou
ochránit jejich často oslabenou imunitu.

MEZINÁRNODNÍ DEN DĚTÍ

První červnový den už od roku 1925 patří dětem. Ne
všechny však mají takové štěstí, aby si svátek mohly
užít podle svých představ – s rodinou a kamarády
na hřišti nebo v parku. Statisíce dětí tráví 1. červen
v nemocnicích, upoutány na lůžko a v nejtěžších
případech bohužel i k přístrojům.
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Dar ochranných membrán
pražské mateřské škole
Kdy: červen 2019
Kde: Praha

Mateřská škola sídlící na pražské adrese Korycanská 14
patří od roku 2001 ke špičkovým zařízením pro výchovu
dětí předškolního věku, které trpí zdravotním hendikepem.
Její třídy navštěvují například děti s pylovou a potravinovou alergií, bronchiálním astmatem nebo kožními ekzémy. Jejich potřebám je přizpůsoben jak celkový provoz
mateřské školy včetně speciální stravy, tak její prostředí
a vybavení.
Personál pomáhá dětem mimo jiné biotronovými lampami
pro léčbu kožních defektů, inhalátory, balančními plochami
pro rozvoj pohybových schopností nebo speciálním zařízením s efektem solné jeskyně. Díky bezplatné instalaci
od společnosti RESPILON mezi tuto výbavu v červnu 2019
přibyly i nanovlákenné okenní membrány, které kantorům
umožňují větrat ve třídách celý den, a přesto nevpouštět
dovnitř zplodiny, prach, pyl ani další škodliviny. Síť chrání
také před rizikovým UV zářením.

„Právě z toho důvodu, že
alergici jsou mezi dětmi naší
školky významně zastoupeni,
jsme díky daru společnosti
RESPILON mohli zajistit
tuto mimořádnou moderní
technologii ochrany vždy na
jedno okno v každé třídě, které
se používá pro větrání.“
Fyzioterapeutka Petra Stiborová

MEMBRÁNY PRO ŠKOLKU

Pořadatelé: RESPILON
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42. evropská konference o cystické fibróze

Kdy: 5.–8. června 2019
Kde: Liverpool

RESPILON dlouhodobě podporuje pacienty trpící dědičnou chorobou známou jako cystická fibróza, a to v Česku
i zahraničí. Proto se naši zástupci rozhodli aktivně zúčastnit
jedné z největších mezinárodních
tohoto
druhu.
klikněte událostí
pro přehrání
videa
Dvaačtyřicátý ročník konference Evropské společnosti pro
cystickou fibrózu přilákal do Anglie více než 2 500 delegátů
z celého světa k diskuzi a sdílení informací o novinkách
na poli terapie, klinického výzkumu, diagnostiky nebo
každodenní péče o pacienty. V posledně jmenované oblasti se angažujeme i my a snažíme se zvyšovat povědomí
o účinnosti nanovlákenných pomůcek při ochraně před
infekčními nemocemi. Právě ty totiž představují pro pacienty trpící cystickou fibrózou jedno z nejhorších rizik.
Edukační aktivity se staly též hlavním cílem naší mise
v Liverpoolu.

Zároveň jsme na půdě konference zájemcům bezplatně
nabídli nákrčníky R-Shield s nanovlákennou membránou.
Šlo o limitovanou edici s designem CF Hero – přelomové mobilní aplikace českého původu, kterou jsme takto
chtěli podpořit na mezinárodní úrovni. CF Hero pomáhá
mladým lidem bojovat s cystickou fibrózou a přispívá
k prodloužení jejich života. Časově náročný léčebný režim
totiž od pacienta vyžaduje maximální přesnost, pravidelnost a pozornost, což teenagerům činí potíže. Aplikace
jim nenásilnou formou připomíná každodenní inhalace
i dechové rehabilitace a pomáhá budovat potřebné návyky. Velice náš těší, že projekt CF Hero zvítězil v soutěži
Blueberry neziskovkám, díky čemuž agentura Blueberry
pomůže autorům (Marku Voseckému a Klubu nemocných
cystickou fibrózou) s uzpůsobením aplikace pro platformu
iOS. Hodnota vývojářských prací činí milion korun.

42. EVROPSKÁ KONFERENCE O CF

Pořadatelé: Evropská společnost pro cystickou fibrózu
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X. Charity Jam

Kdy: 5.–6. července 2019
Kde: Brumov-Bylnice
Pořadatel: Sportovní klub Demons, z.s.

Na U-rampách Bikeparku ve městě Brumov-Bylnice se
představily desítky závodníků z celého světa, které podpořilo několik tisíc nadšených diváků. Nechyběly nákrčníky
R-Shield v designu Charity Jam X, které spojují streetový
životní styl bikerů a ochrannou schopnost nanovláken.
Někteří soutěžící v nich odjeli celý závod.

X. CHARITY JAM

Freestyle bikeři z Česka, Slovenska i mnoha dalších
zemí se každý rok v červenci účastní největšího tuzemského BMX závodu, aby předvedli své jezdecké umění
a zároveň pomohli vybrat co nejvíce peněz pro konkrétní
postižené děti. RESPILON zahájil spolupráci s organizátory Charity Jamu v roce 2018 a o rok později se už do
jedinečné akce zapojil v roli hlavního partnera. Adresná
pomoc totiž nejlépe odpovídá představám našeho týmu
o CSR aktivitách.
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Současně se R-Shieldy přímo na místě prodávaly a výtěžek
putoval na dobrou věc. V průběhu 10. Charity Jamu se podařilo vybrat 460 000 Kč a další prostředky přibyly formou
jednorázového daru, takže výsledná částka činila rekordních
533 010 Kč. Peníze byly přímo na místě rozděleny mezi čtyři
děti a dvě mladé ženy s nelehkým životním osudem:

 Sestry Zajícovy (35 a 22 let): Starší Andrea trpí kom-

binovaným hendikepem, přesto se stará o mladší Janu,
která zápasí s těžkým mentálním postižením a epileptickými záchvaty. Výtěžek pomohl uhradit náklady na
rehabilitační pobyt.

všech končetin, zrakovou vadou a dětskou mozkovou
obrnou. Výtěžek pomohl při nákupu kompenzačních
pomůcek a terapií.

atrofií, kvůli níž se nemůže pohybovat, neovládá svaly
jazyka ani hlasivek a s dýcháním jí pomáhají přístroje.
Výtěžek pomohl při koupi zařízení pro ovládání počítače
očima.

 Julie Kočicová (5 let): Trpí vzácným Angelmanovým

 Leontýna Rampírová (7 let): Osud ji postihl vzácnou

syndromem, který se projevuje mentálním postižením,
neschopností mluvit, motorickými problémy, epilepsií
nebo poruchami spánku. Výtěžek pomohl pokrýt
náklady na terapie.

genetickou vadou zvanou Pitt-Hopkinsův syndrom.
Čelí epilepsii, psychomotorickým potížím i centrálnímu
hypotonickému syndromu. Výtěžek pomohl pokrýt
náklady na schodišťovou sedačku.

X. CHARITY JAM

 Aneta Kolínková (14 let): Bojuje se spinální svalovou
 Michal Kirschner (11 let): Potýká se s epilepsií, postižením
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Podpora dobrovolníků
z Collective Calling
Kdy: srpen 2019
Kde: Tanzanie
Pořadatel: RESPILON

Tanzanské Centrum naděje vzniká ve městě
Kasulu, kde dobrovolníci Collective Calling
jen za léto 2018 našli 94 dětí žijících v děsivých pouličních podmínkách. Některým
z nich je přitom pouhých pět let. Centrum
jim poskytne jídlo i střechu nad hlavou, ale
především chybějící vzdělání. Až děti vyrostou, budou mít díky nabytým znalostem
vysokou šanci se dobře uplatnit a zabránit
tomu, aby jejich potomci opět skončili na
ulici. Koloběh chudoby a beznaděje se tak
definitivně přeruší.

Terénní pracovníci a dobrovolníci se v Tanzanii často pohybují v prostředí, kde hrozí výskyt infekčních nemocí. Aby
mohli chránit sebe i své okolí a pokračovat v záslužné práci,
věnoval jim RESPILON bezplatně nanovlákenné ochranné
prostředky dýchacích cest.

COLLECTIVE CALLING

Španělská nezisková organizace Collective Calling usiluje o rehabilitaci a reintegraci osob bez domova zpět do
společnosti, a to prostřednictvím míst zvaných Centres of
Hope (Centra naděje). Ve své domovině se týmy dobrovolníků zaměřují zejména na dospělé osoby a rodiny v nouzi,
v africké Tanzanii pracují s dětmi ulice, které
se snaží začlenit zpátky do milujících rodin.
Organizaci v roce 2017 založili manželé
Gemma a Paul z Velké Británie.
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Bezplatná instalace okenních sítí
Kdy: září 2019
Kde: Letovice

Během únorového Dne dětské onkologie se
RESPILON zavázal bezplatně nainstalovat ochrannou okenní membránu do bytu rodiny, kterou
doporučí Nadační fond dětské onkologie Krtek.
Volba padla na rodinu Síčových z Letovic a nanovlákna měla pomoci středoškolačce Káje, která
si prošla transplantací kostní dřeně od nepříbuzného dárce.
Takoví pacienti mají citelně oslabenou imunitu
a musejí se vyvarovat jakékoliv infekční nemoci,
jež by je v období krátce po operaci mohla ohrozit
na životě. Nanovlákna jsou účinnou bariérou,
neboť dokáží zachytit okem neviditelné patogeny – časté původce rizikových chorob.

„Chtěla bych moc poděkovat firmě RESPILON za
to, že mi do oken nainstalovala ochranné sítě. Když
jsem byla krátce po transplantaci, musela jsem se
vyhýbat všem virům, bakteriím a plísním, s čímž
mi tato membrána hodně pomohla. Dalším
velkým pomocníkem jsou ústenky ReSpimask®,
které nosím denně do školy. Díky pohodlnosti
a prodyšnosti nemám problém v nich vydržet
téměř celý den – a mohu je tedy využít naplno.“
Kája Síčová

OKENNÍ SÍTĚ ZDARMA

Pořadatel: RESPILON, Nadační fond dětské onkologie Krtek
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Běh 65 růží
Kdy: 14. září 2019
Kde: Slovensko
Pořadatel: Klub cystickej fibrózy

Akce se zúčastnili samotní pacienti a jejich příbuzní či přátelé –
v místě, které si sami vybrali. Každý si zvolil délku trasy podle svých
fyzických možností, aby vše bezpečně zvládl a zároveň se pokusil
překonat své hranice. Odběhnuté metry se sčítaly z celého Slovenska
ve snaze se přiblížit symbolické vzdálenosti 65 km. Na všechny účastníky čekala odměna v podobě balíčku, do něhož RESPILON věnoval
ochranné pomůcky v podobě nanovlákenných ústenek a nákrčníků.
Těší nás, že jsme mohli statečné sportovce podpořit. Akce zároveň
zahájila dlouhodobé partnerství RESPILONU s Klubem cystickej
fibrózy.

BĚH 65 RŮŽÍ

Když řeknete v angličtině Cystic Fibrosis, zní to podobně jako SixtyFive Roses. Roku 1965 právě takto „pojmenoval“ svou dědičnou
nemoc teprve čtyřletý chlapeček a od té doby se slovní spojení
„65 roses“ stalo jedním ze symbolů onemocnění cystickou fibrózou. V polovině září 2019 se ve slovenském Klubu cystickej fibrózy
rozhodli tuto myšlenku posunout dál a uspořádali 1. ročník běhu
65 růží po celé zemi.
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RESPILON součástí TV kampaně
Dobrý anděl
Kdy: říjen 2019
Kde: Česká republika
Pořadatel: TV Nova

Ve spotech se objevila také maminka malé Terezky,
kterou postihla jedna z nejvážnějších chorob v podobě
leukémie. Oslabenou imunitu dívenky střeží mimo jiné
nanovlákenné ústenky ReSpimask® Junior. Maminčina
výpověď je výmluvná: „Můžu být se svou holčičkou
doma a můžu ji ochránit…“ Jsme rádi, že naše masky
pomáhají bránit statečné malé bojovníky a bojovnice.
Především ale obdivujeme všechny Dobré anděly,
kteří mezi nimi šíří naději.
DOBRÝ ANDĚL

Dobrý anděl je systém, díky němuž mohou dárci pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Tento projekt každoročně
podporuje svou mediální kampaní TV Nova. Na podzim
2019 představila v sérii krátkých charitativních spotů
devět rodin, jimž Dobrý anděl už pomohl. Objevily se
v nich reálné výpovědi, které hovoří o konkrétních
přínosech podpory – včetně psychické opory a vědomí, že se o postižené a jejich příbuzné někdo zajímá.
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Hravá přednáška pro školáky

Kdy: 23. října 2019
Kde: Základní škola Smetanova, Lanškroun
Pořadatel: RESPILON

Děti se nejen pobavily, ale odnesly si i spoustu užitečných informací a mohly si vyzkoušet ústenky ReSpimask® Junior. Doslova nás zasypaly zvídavými dotazy a za odměnu si
odnesly diplomy za statečné absolvování kurzu o virech a bakteriích.

HRAVÁ PŘEDNÁŠKA

Ve školních lavicích se často potkávají zdravé děti s méně šťastnými vrstevníky, kteří
trpí závažnou chorobou. O to důležitější je v takových kolektivech vysvětlovat, jak se
k nemocným chovat, co je trápí a jak jim lze pomoci. I proto jsme koncem října rádi
přijali pozvání do 3. třídy Základní školy Smetanova v Lanškrouně. Jedna z žákyň totiž
kvůli své nemoci musí nosit ústenku a učitelé nás požádali, abychom si s dětmi hravou
a srozumitelnou formou popovídali o zdraví a nanovláknech.
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Na webu školy se o besedě objevil milý článek:

HRAVÁ PŘEDNÁŠKA

„Ve středu 23. října jsme ve třídě měli
zajímavou návštěvu. Přijeli za námi
z firmy RESPILON. Je to firma, která se
zabývá výrobou ochranných roušek
a šátků. Paní Zimová nám povídala
o nanovláknu, které se do ochranných
roušek a šátků používá. Vyzkoušeli
jsme si roušky a dozvěděli se mnoho
zajímavého i o projektech pro chudé
děti z Afriky. A samozřejmě i pro české
děti s onkologickým nebo jiným
onemocněním.“
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Edukativní odpoledne v Motole

Kdy: 19. listopadu 2019
Kde: Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Pořadatel: RESPILON

V listopadu 2019 zavítal RESPILONU na Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole, kde na
ně čekaly otázky hospitalizovaných dětí i jejich rodičů. Jaké
jsou správné návyky při ochraně dýchacího ústrojí? Kdy, proč
a jak nosit ústenku, a kdy přijde vhod spíše nákrčník? Kromě
odpovědí jsme dětem v malém předstihu přinesli i drobné
vánoční dárky – vždyť kdo jiný si je více zaslouží jako první…?

EDUKATIVNÍ ODPOLEDNE

Jedním z cílů našeho týmu je zvyšovat povědomí o možnostech ochrany dýchacích cest. A to jak mezi zdravými, tak
u pacientů trpících různými nemocemi. Právě u nich totiž
zanedbaná nebo nevhodná ochrana může mít kvůli oslabené
imunitě fatální následky.
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Vzdělávací přednáška pro seniory

Kdy: listopad 2019
Kde: Brno
Pořadatel: Sun Drive Communications
agenturou Sun Drive Communications, hlavním koordinátorem projektu Senior pas. S posluchači jsme
strávili příjemné dopoledne a srozumitelnou formou
jim umožnili podívat se do světa nanovláken, která
přinášejí účinnou pomoc všem generacím.

PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY

Senioři patří mezi skupiny obyvatelstva nejohroženější
znečištěným ovzduším či infekčními chorobami. Proto
se s nimi vždy rádi podělíme o praktické zkušenosti
s ochranou dýchacích cest. Tentokrát jsme se zapojili
do akce organizované naším partnerem – komunikační
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Workshop s polskou nadací CF Matio

Kdy: listopad 2019
Kde: Krakov
Pořadatel: CF Matio

RESPILON je partnerem nadace, a proto s radostí přijal pozvání
na její workshop v Krakově. S účastníky z řad nemocných, jejich
rodinných příslušníků i dalších zájemců jsme sdíleli znalosti
při ochraně pomocí nanovláken, pozitivní zkušenosti a inspiraci. Součástí naší mise se stal též dar ústenek ReSpimask® ve
prospěch tří polských nemocnic.

SPOLUPRÁCE S CF MATEO

Nadace Matio již od roku 1997 poskytuje oporu nemocným
cystickou fibrózou a jejich rodinám v Polsku. Podporuje informovanost veřejnosti o této dědičné chorobě. Trvale poukazuje
na fakt, že nejde pouze o problém samotných pacientů, ale
i nosičů onemocnění.

27

RESPILON | Výroční zpráva o CSR aktivitách za rok 2019

Panelová diskuze
s polskými studenty o smogu

Kdy: 22. listopadu 2019
Kde: Varšava

START Warsaw je studentská síť sdružující podnikatelsky zaměřené talenty. Inspiruje a vzdělává polské
studenty a propojuje je s podobně orientovanými
skupinami i jednotlivci z celého světa. Snaží se aktivní
mladé lidi začleňovat do globálního ekosystému, podporovat je na cestě od nápadu k realizaci a vytvářet
důvěryhodné prostředí pro přenos inovací do praxe.
Moderní svět byznysu je úzce propojen s tématem životního prostředí a trvalé udržitelnosti. START Warsaw
se tedy nevyhýbá ani palčivým a ne vždy příjemným

oblastem včetně smogu, jenž se v Polsku v posledních letech objevuje stále častěji a v horších koncentracích. Proto organizace na svou panelovou
diskuzi STOP Smog pozvala též zástupce společnosti
RESPILON, která je na polském trhu už několik let
aktivní. Posluchačům jsme poskytli vhled do světa
nanovláken a představili řešení, která pomáhají před
znečištěným ovzduším chránit. Nastupující generaci
podnikatelů vnímáme jako důležitou cílovou skupinu
takových sdělení, protože mají vůli, energii a příležitost
nastartovat změnu.

PANELOVÁ DISKUZE

Pořadatel: START Warsaw
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Mezinárodní konference o cystické fibróze

Kdy: prosinec 2019
Kde: Slovensko

Akce pořádaná Slovenskou Asociácií Cystickej Fibrózy
přilákala odborníky na tuto chorobu z několika zemí, pacienty i jejich rodiny. Ředitel společnosti RESPILON Roman
Zima představil hostům možnosti ochrany dýchacích cest
pomocí nanovláken a seznámil je s konkrétními existujícími
výrobky, které mohou ihned zlepšit kvalitu života osob
trpících zákeřnou nemocí.
Během konference jsme se setkali s našimi přáteli a partnery z Klubu cystickej fibrózy a CF Hero. Právě nákrčníky
R-Shield v designu této mobilní aplikace jsme na Slovensku
prodávali a výtěžek věnovali CF Hero k rukám jejího spoluzakladatele Marka Voseckého. Prostředky budou využity
na další vývoj. Těší nás, že nanovlákenné produkty zaujaly
též pořadatele a Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy se
zařadila mezi naše partnery.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O CF

Pořadatel: Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy
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Prodloužení spolupráce
s pořadateli Charity Jamu
Kdy: prosinec 2019
Kde: Brno
Pořadatelé: RESPILON, Sportovní klub Demons, z.s.
Naše kooperace s organizátory dobročinného
bikerského závodu Charity Jam trvá už dva
roky. Výtěžek z akce totiž pomáhá konkrétním
lidem a právě takto adresnou pomoc považujeme za nejúčinnější.
RESPILON vytvořil pro IX. a X. ročník Charity
Jamu speciální design ochranného nákrčníku
R-Shield. Nabízel jej zákazníkům prostřednictvím svých on-line prodejních kanálů po
celém světě. Z každého prodaného kusu jsme
věnovali 20 Kč ve prospěch Sportovního klubu
Demons, který Charity Jam pořádá, přičemž
tyto finance byly určeny na podporu mentálně
nebo fyzicky hendikepovaných dětí.

„Není to o ježdění, ale o pomoci
těm, co ji nejvíc potřebují.
Všichni jsme stejní, všichni žijeme
na téhle planetě a všichni tady
dýcháme stejný vzduch.
Tohle by si měl celý svět uvědomit.“
BMX rider Jakub Benda

SPOLUPRÁCE S CHARITY JAM

V prosinci 2019 jsme představili zbrusu nový
design nákrčníků R-Shield Charity Jam, který
propaguje myšlenku této sportovně-dobročinné
akce nadčasověji. A to trvalým logem, které už
není spjato s konkrétním ročníkem závodu. Tím
jsme také ztvrdili naši dlouhodobou spolupráci
a věnovali pořadateli nový certifikát, podle něhož
RESPILON daruje Charity Jamu 20 Kč z každého
prodaného kusu bez časového omezení. BMX
rider Jakub Benda dodává:
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Podpora projektu Dusts Institute

Kdy: prosinec 2019
Kde: ČR i zahraničí
Pořadatel: Dusts Institute, RESPILON

Institut netradičními výrazovými prostředky upozorňuje na rostoucí objem škodlivin v atmosféře. Pracuje
kupříkladu s šokující informací, že člověk za svůj život
vdechne průměrně 18 kg prachu. Na každodenní úrovni
je však toto nebezpečí neviditelné, a proto se ho Adam
snaží vizualizovat mimo jiné projektem prachových
komor Dust Chambers.
Tato zařízení zachycují polétavý prach na pečlivě vybraných místech zejména v zimních měsících a umožňují

DUST INSTITUTE

Umělec a architekt Adam Hudec je zakladatelem multidisciplinární výzkumné platformy Dusts Institute.
Zaměřuje se na měření kvality ovzduší za účelem sběru
dat a sdílení znalostí o dopadech lidské činnosti na
životní prostředí.
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sledovat vývoj znečištění a atmosférických jevů.
Klíčovou součást komor tvoří nanovlákenná
membrána RESPILON®, kterou Adamovi pravidelně věnujeme zdarma. Jeho aktivity totiž
souzní s naší snahou zvyšovat povědomí o zplodinách v ovzduší a jejich negativních dopadech
na lidské zdraví. A vzdělávání prostřednictvím
umění vnímáme jsou sympatickou a neortodoxní cestu.

DUST INSTITUTE

Prachové komory osazené nanovlákenným
filtrem RESPILON® se objevily kupříkladu na
výstavě ve slovinské Lublani (prosinec 2019 až
leden 2020) nebo na bienále Eyes of the City
v čínském Shenzhenu (listopad 2019).
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Nákrčníky pro děti
s onkologickým onemocněním
Kdy: prosinec 2019
Kde: Fakultní nemocnice Brno
Pořadatel: HC Kometa Brno

Výjimkou nebyl ani prosinec 2019, kdy se součástí dárků staly ochranné
nákrčníky R-Shield od RESPILONU. Představitelé klubu je nejpotřebnějším
pacientům předávají i při dalších příležitostech.
Naše společnost dlouhodobě spolupracuje také s Nadačním fondem Kometa,
který vznikl roku 2015 a podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického
spektra.

NÁKRČNÍKY PRO MALÉ PACIENTY

Jeden z nejlepších klubů extraligy ledního hokeje HC Kometa Brno se angažuje
také na poli dobročinnosti. Každý rok před Vánocemi jeho hráči navštěvují
pacienty Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, aby je povzbudili
a rozdali jim radost i dárkové balíčky. Alespoň na chvíli tak umožní dětem zapomenout, že nebudou moci trávit svátky s rodiči a sourozenci.
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Nová partnerství
Síť neziskových organizací, zdravotnických zařízení a dalších subjektů, s nimiž RESPILON na úrovni
CSR spolupracuje, se neustále rozrůstá. Ve prospěch těchto partnerů pořádáme vzdělávací akce
a rádi se účastníme též jejich eventů. Partnerům poskytujeme naše výrobky za zvýhodněnou
cenu či darem, vzájemně sdílíme zkušenosti s ochranou nejohroženějších pacientů a zvyšujeme
povědomí o moderních nanovlákenných pomůckách. V roce 2019 se mezi naše partnery zařadily
tyto organizace:

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
je pacientská organizace, navazující na činnost Českého občanského sdružení proti chronické
obstrukční plicní nemoci. Jedním z hlavních cílů je zvýšení obecného povědomí o respiračních
chorobách, prohloubení vzájemné informovanosti a zlepšení spolupráce mezi laiky-pacienty
a odborníky-lékaři.

Klub cystickej fibrózy
na Slovensku vznikl v roce 1995. Jeho stálým posláním je zlepšovat zdravotní a sociální podmínky
života lidí s cystickou fibrózou i jejich rodin. Klub cystickej fibrózy se také zabývá ochranou práv
a zájmů těchto osob, přičemž podporuje integraci pacientů a jejich rodin do většinové společnosti.

Nadace Matio
již od roku 1997 poskytuje oporu nemocným cystickou fibrózou a jejich rodinám v sousedním Polsku.
Podporuje informovanost veřejnosti o této geneticky podmíněné chorobě. Trvale poukazuje na fakt,
že cystická fibróza není jen problémem samotných pacientů, ale i přenašečů postiženého genu.

CF Hero
je mobilní aplikace českého původu, která pomáhá mladým lidem bojovat s cystickou fibrózou
a přispívá k prodloužení jejich života. Náročný léčebný režim od pacienta vyžaduje přesnost, pravidelnost a pozornost, jež teenagerům činí potíže. Aplikace jim hravou formou připomíná každodenní
inhalace i dechové rehabilitace a pomáhá budovat návyky.

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy

NOVÁ PARTNERSTVÍ

usiluje o zvyšování kvality života jedinců trpících touto nemocí a jejich rodinných příslušníků.
Organizuje vzdělávací akce a podporuje mezinárodní výměnu zkušeností mezi lékaři. Vzdělává
pacienty ohledně nejnovějších léčebných trendů a snaží se pacienty přirozeně zapojovat do běžného života.
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Výběr z referencí za rok 2019
Největší radost nám udělá, kdy se na nás obrátí spokojení uživatelé nanovlákenných
výrobků – aby poděkovali a dali vědět, že jim ústenky, nákrčníky a membrána
do oken pomáhají. Takové okamžiky nás ujišťují o smysluplnosti každodenní práce.
A dodávají nám energii do dalších aktivit a projektů.
„V začátku synova onemocnění jsme používali klasickou lékařskou ústenku, ale ta nepřiléhala k obličeji a synovi se v ní i špatně dýchalo. V nemocnici jsme dostali k vyzkoušení
dětskou ReSpimask. Byli jsme velmi překvapeni jejím tvarem, který je pro dětský obličej
ideální. ReSpimask® perfektně sedí na obličeji, syn nemá problém s dýcháním. Další
výhodou je, že neškrtí za ušima, což při dlouhodobém nošení znamená velké plus.
ReSpimask® nás mile překvapila a jiné ústenky už nepoužíváme.“
Michaela, maminka Davida

„Rádi bychom vám poděkovali za vaše výrobky, konkrétně za dětské roušky. Dceři je 9 let
a má před transplantací srdce, takže se jí v tomto období snažíme co nejvíce ochránit
před nepříznivými vnějšími vlivy. Na cesty v autobuse používáme vaše R-Shieldy, ve
škole a během dne ReSpimask. Oceňujeme snadnou a rychlou manipulaci, kterou
zvládá bez problémů i dcera. Mockrát děkujeme za vaši vstřícnost, ochotu i rychlé
vyřízení a doručení objednávky.“
Zita, maminka Kristýnky

„Z důvodu časté nemocnosti a návštěv pediatra, v čekárně plné kašlajících a jinak infekčních dětí, kdy jdeme na kontrolu po proběhlé nemoci už se skoro zotaveným synem, jsem
před časem začala používat dětské ústenky od firmy RESPILON. Od té doby nemusím
mít strach, že si přineseme domů něco nového a léčebná terapie začne znovu. Ústenky
nosíme i doma, pokud začíná nachlazení nebo angína. Vhodnou variantou je také nanošátek, který se dá navíc prát a je z příjemného materiálu. A pro děti se vyrábí i v pěkném
veselém designu. Vybere si ho ovšem i dospělý. Tímto bych chtěla poděkovat paní Janě
Zimové za vstřícnost, empatii a hlavně milé jednání. Moc si toho vážím.“

„S manželem jsme hledali nejlepší volbu, jak ochránit naši tříletou dceru před viry
a bakteriemi, neboť má vzhledem ke své diagnóze imunosupresivní léčbu. Volba padla
na nanovlákenné šátky z firmy RESPILON. Šátek je z kvalitního materiálu, dceři je příjemný na nošení. Vzhledem k tomu, že má gumičku ke stažení, neklouže z úst a drží na
svém místě. Zároveň nikde netlačí. Ani po vyprání neztrácí svou kvalitu. Komunikace
s firmou, konkrétně s paní Zimovou, je skvělá. Nechybí vstřícnost a empatie. Hlavně
bezvadná spolupráce a příjemné jednání. S šátkem jsme spokojení, dcera může bez
obav mezi ostatní lidi. Za veškerou pomoc při výběru děkujeme.“
Šantorovi

VÝBĚR REFERENCÍ 2019

Simona Nosková
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