KOMENTÁŘ
ke lživé zprávě (fake news) na Facebook z 01.02.2020
MediTox s.r.o.
Pod Zámkem 279
CZ-281 25 Konárovice

Číslo: 03/JZ/2020

Distribuce:

Autor: Jan Zábský

Datum:

veřejnost
03.02.2020

Tento komentář ke lživé zprávě zveřejněné na Facebook dne 01.02.2020 na profilu STOP týrání CZ/SK
https://www.facebook.com/222714531617417/posts/585881448634055/
zveřejňuji
za
účelem
informování neodborné veřejnosti o zásadních nepravdách napadajících firmu MediTox a její pracovníky.
Pro informaci je dále určen vedení obce Konárovice, příslušné Krajské veterinární správě, médiím,
spolupracující advokátní kanceláři a policii ČR, a v neposlední řadě zaměstnancům MediTox a jejich
rodinným příslušníkům. Komentář je volně šiřitelný (což by znalostem administrátora a komentátorů na
STOP týrání CZ/SK nesporně velmi prospělo).

Z čeho že jsme (hloupě a neoprávněně) administrátorem a účastníky diskuse napadáni?
MediTox se věnuje vysoce odbornému ověřování bezpečnosti a účinnosti humánních a veterinárních léčiv,
medicínských (operačních) postupů, zdravotnických pomůcek dle zákona o léčivech, a chemických látek
dle nařízení EU REACH a českého zákona o chemických látkách. V oboru jsme celosvětově uznávanou
firmou. Tolik fakta. Cílem je léková a medicínská bezpečnost např. pro VAŠE děti, rodiče a zvířecí miláčky.
V této souvislosti jsou vaše nenávistné a násilí podněcující komentáře poněkud pokrytecké.
Video připojené k příspěvku, které bylo zřejmě hlavní příčinou odsuzujících komentářů, v žádném případě
nebylo pořízeno v MediTox a v naší společnosti ani nic takto neprovádíme! Naše zařízení je pod přísnou
kontrolou dozorových orgánů, které by jakékoli nesprávné či nevhodné chování ke zvířatům v žádném
případě netolerovaly.
Nepravdivost videa dokládá mimo jiné i to, že naše vybavení chovných a experimentálních stájí je jiné
(prostorné kotce), než zveřejněné. Video patrně není ani z ČR, ale někde stažené, a dle kvality bude
pravděpodobně dost staré. Jedná se nesporně o záběry ze zařízení jiného charakteru než je MediTox.
Patrně jde o veterinární kliniku, protože jde o běžnou veterinární (v tomto případě však nešetrně
prováděnou) proceduru, jak psovi podat lék do žaludku, který by jinak vyplivl, když mu např. nechutná. Ve
výzkumném prostředí je v maximální možné míře eliminován jakýkoliv stres zvířete, a to již i proto, že by
mohl změnit přirozený metabolismus, a tak by mohl zkreslit výsledky výzkumu léčiv, což je zcela
nepřípustné a pro klinický výzkum rizikové. Tedy administrátor se dopustil nezpochybnitelně manipulující
fake zprávy.
Nejsme žádná „množírna“, jak je administrátorem stále lživě podsouváno (a vy jste mu na to skočili ), ale
pečujeme o standardní akreditované chovné zařízení pro chov laboratorních zvířat (beaglů), který je
Krajskou veterinární správou (KVS) povolený a dozorovaný, s denní komplexní veterinární péčí (který
z vašich miláčků ji má?), v komfortních životních podmínkách přesně definovaných legislativou EU a ČR,
s přesnou evidencí KVS. Žádné psy min. posledních 10 let neprodáváme! Tedy další nepravdivá a
manipulující fake zpráva od administrátora.
Používání laboratorních zvířat na ověřování bezpečnosti kosmetiky a drogerie je v EU od roku 2013
ZAKÁZÁNO. Naše společnost samozřejmě tento zákaz striktně dodržuje a ostatně neznám v ČR nikoho, kdo
by jej nedodržoval, a to jak z morálních, tak i z legislativních důvodů. Tedy opět nepravdivá a manipulující
fake zpráva od administrátora.
Používání alternativních metod testování léčiv a medicínských postupů je v praxi standardní, a musí být (i
dle nařízení EU) výzkumnými pracovišti (tedy i v MediTox) vždy upřednostněny před použitím zvířete.
Samozřejmě se to týká metod bezpečně odzkoušených a validovaných organizacemi OECD/ECVAM a
ICVAM. Na rozdíl od toho, co laicky prezentuje administrátor a co si často myslí i část neodborné veřejnosti,
však nelze ani v současné době vždy nahradit živý organizmus počítačovou metodou či buněčnými
kulturami. Nebo byste snad chtěli léčit své dítě prostředky, které nebyly řádně prověřeny?
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Z komentářů vyplynulo, že pouze mizivá část komentujících má zájem znát skutečnou pravdu a ověřit si, zda
administrátor nešíří fake zprávy, a podívala se na naše www stránky, kde by relevantně zjistila výše
uvedené, a vystříhala se tak hloupých či agresivních komentářů. Doporučuji začít na:
www.meditox.cz/index.php?item=quality&language=cz. Další objektivní pohled získáte např. studiem
medicínských, farmaceutických, veterinárních a přírodovědných oborů.
Pokud však i dále s činnostmi medicínského a farmaceutického preklinického výzkumu nesouhlasíte, nepište
nenávistné (a podstaty věci neznalé) komentáře, ale začněte u sebe. Nekupujte tedy léky pro své děti, sebe
a rodiče a pro své zvířecí miláčky, nenechte se operovat, nevyužívejte vymožeností moderní medicíny.
Všemu tomu musí předcházet výzkumné činnosti, které MUSÍ být ověřovány na laboratorních zvířatech,
abyste byli VY v bezpečí. Ano, za tyto možnosti péče VY všichni komentující vděčíte laboratorním zvířatům.
Tedy používejte hlavu a neházejte špínu na ty, kteří se o VAŠE zdraví starají. Jinak si sami sobě pokrytecky
něco nalháváte.
O kvalitě a věrohodnosti o nás publikovaných „zaručeně pravých“ informací vypovídá i fakt, že se
administrátor opírá o „věrohodné“ informace naší bývalé pracovnice z let 2003 – 2004 (tzn. před 16ti lety!),
se kterou můj předchůdce rozvázal pracovní poměr již ve zkušební době, aby ji o dva měsíce na její žádost
opět přijmul (možná dal šanci), přičemž byl po devíti měsících pracovní poměr opět ukončen. Proč se tato
„důvěryhodná“ pracovnice do té „hrozné“ firmy opět vrátila, a proč mne cca každé dva roky žádá
neúspěšně o zaměstnání, to nechápu. Zajímavé, když práci na výzkumu léčiv tak odsuzuje, že? Že by využila
STOP týrání CZ/SK k pomstě, a tentokrát pro změnu naletěl administrátor?
A nyní k nenávistným komentářům obsahujícím podněcování k nenávisti, podněcování k násilí (vč. odkazu
na zbraně!), podněcování k loupeži, pomluvy, osobní vyhrožování, i prvky diskriminace národnosti osob
(všechny jsou archivovány již od soboty). Velmi nešťastné a ostudné jsou útoky na děti pracovníků MediTox,
které jsou též nevinnými oběťmi tohoto hloupého a nezodpovědného šíření fake news. Ve spolupráci s naší
AK jsou připravovány potřebné právní kroky, jak se takovýmto útokům bránit. Ještě je možnost se nám za
svůj nenávistný či k násilí podněcující „omyl“ včas na profilu STOP týrání CZ/SK omluvit.
Samozřejmě čekáme omluvu od administrátora, a pokud má čest (když dle jeho slov nepoužívá žádné
produkty, při jejichž vývoji byla využita laboratorní zvířata), již nikdy nebude užívat žádné léky pro sebe a
svá zvířata, ani se nepodrobí žádné medicínské operaci. Jinak by popřel sám sebe, a vám ostatním pouze
blbne hlavu. Velmi též odsuzuji jeho slabošské shazování komentářů těch, kteří se, i když s MediTox nemají
nic společného, nad věrohodností fake montáže a „odbornými“ argumenty zamysleli a kroutili hlavou.
Tolik příspěvek k osvětě, otevření očí, svědomí, a zamyšlení se.

Jan Zábský
ředitel
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