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Ničí viry na površích, ale…
Nanočástice oxidu ti-
taničitého se využíva-
jí pro ochranu povrchů 
– stěn, klik a podob-
ně. Dokážou zničit viry 
i bakterie, které se na 
ně dostanou. Čeští od-
borníci v březnu varo-
vali, že by se tento ná-
střik neměl používat v 
místech, kde pobýva-
jí děti. „Nedoporučuje-

me apli-
k a c i 

v e 

školách, v mateřských 
školách a ve všech 
dalších prostorách, 
kde lze předpokládat 
dlouhodobější expo-
zici této nejvnímavěj-
ší populační skupiny, 
a doporučujeme regu-
lovat používání těch-
to technologií ve vnitř-
ním prostředí,“ uvedli 
děkan Lékařské fakul-
ty Ostravské univerzity 
Rastislav Maďar či ve-
doucí Oddělení hygi-
eny ovzduší a odpadů 
Státního zdravotního 
ústavu Bohumil Kotlík.

Co říkají čeští experti?
Hana Střítecká, chemic-

ký technolog
„E171 bylo bráno až do 
roku 2016 za zce-
la bezpečné 
aditivum. Nic-
méně pozdě-
ji se ukáza-
lo, že riziko 
zde opravdu 
je, avšak díky 
tomu, že lát-
ka není obsaže-
na v základních po-
travinách, ale spíše v 
cukrovinkách, které ne-
konzumujeme ve velkém 

množství, tak tam něja-
ký velký problém není. 
V opačném případě se 

může v těle hro-
madit, to už je 

ale o nastavení 
limitů, které 
se pravděpo-
dobně nyní 
budou měnit. 

A nutné je si 
uvědomit také 

to, že pokud vi-
díme ve složení něja-

kého produktu E171, ne-
musí být obsažené v po-
travině, ale pouze v oba-
lu, který tak obsah chrání 
před UV zářením.“

Proočkovanost k 9. 6.

Ukončené očkování

1 852 757
Nové případy za 14 dní Nové případy za 14 dní 

na 100 tis. obyvatel na 100 tis. obyvatel 

Nové případy za 7 dní Nové případy za 7 dní 

na 100 tis. obyvatel na 100 tis. obyvatel 
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Zdroj: www.mzcr.cz
Data o vakcinaci a počtu hospitalizovaných 
jsou z 9. 6. 2021, 8:00. 

Hospitalizovaní s covidem 285 (+8)
Z toho těžké případy 40 (-3)

STAV V NEMOCNICÍCH

KORONAVIRUS V ČESKUKKKKK

39,68 %39,68 %
0 % 50 % 65 – 70 %*

1. dávka ..............  4 246 953
* Podle ministerstva zdravotnictví je cílem proočkovat 65 – 70 % populace.

100 %

V dávkách zaostáváme
PRAHA (ČTK, jad) – 
Osmé nejhorší je Česko v 
rámci EU v počtu poda-
ných očkovacích dávek. V 
ČR se začalo očkovat jako 
ve většině ostatních zemí 
koncem loňského roku a 
zdravotníci zatím poda-

li 6 099 710 dávek, což je 
57 na sto obyvatel. Evrop-
ský průměr přitom činí 
61,49 dávky. Nejlépe jsou 
na tom Malta (125,43), 
Maďarsko (95,75) a Kypr 
(74,77), nejhorší je Bul-
harsko (9,13).

BRNO (ČTK, jad) – Restrikce ministerstva 
zdravotnictví z 23. dubna, která se týkala regula-
ce provozu sportovišť, koupališť a wellness kvů-
li prevenci šíření covidu, byla nezákonná. Uvedl 
to Nejvyšší správní soud. Rezort podle něj ne-
zohlednil velikost provozoven ani možnost po-
skytnout zmíněné služby uzavřeným skupinám. 
Podnět k soudu dalo několik fi rem, které provo-
zují sportoviště a podobné služby. 

Všude tam, kde se na-
chází zářivá bílá, je s 
největší pravděpodob-
ností přítomen oxid ti-
taničitý, jak zní přesný 
název E171. Zahranič-
ní odborníci dlouhodo-
bě upozorňují, že může 
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PRAHA (bel) – Rozčarování z 
narychlo oznámených podmí-
nek neskrývají organizátoři let-
ních táborů. Ministerstvo zdra-
votnictví jim naservírovalo po-
vinnost testovat nejen před je-
jich začátkem, ale znovu po 
sedmi dnech.

„Ministerstvo to oznamuje jen 
tři týdny před zahájením táborů. 
Stát takto rodičům zvyšuje cenu 

tábora bez jakéhokoli varování 
předem. Činí tak jednoznačně 
pozdě a zároveň vystavuje tá-
borové vedoucí nutnosti realizo-
vat testy po 7 (a 14) dnech bez 
přítomnosti rodičů dětí,“ uvedl 
na Twitteru Skaut. Podle pořa-
datelů se kvůli častějšímu poža-
davku na testy celkové náklady 
zvednou zhruba o pět tisíc ko-
run, to ale u menších táborů.

Testy každý týden

Češi brojí proti zákazu?
Zákaz oxidu tita-
ničitého může za-
sáhnout do podni-
kání holdingu Ag-
rofert, jehož che-
mička Precheza 
patří mezi výrob-
ce titanové bělo-
by. Prý panuje po-
dezření, že pre-
miér Andrej Babiš 
(ANO), který hol-
ding vložil do svě-
řenského fondu, 
se kvůli chemiká-
lii dostal do stře-
tu zájmů. „Ať už 
v radě, Parlamen-
tu, případně ve vý-

boru REACH (che-
mická agentura EU 
– pozn. red.), češ-
tí úředníci a euro-
poslanci ANO plně 
podporovali pozi-
ci Prechezy, kte-
rou vlastní předse-
da vlády Babiš. To 
vedlo k hanebnému 
střetu zájmů,“ tvr-
dí organizace Cor-
porate Europe Ob-
servatory (CEO), 
která se zabývá 
monitoringem lob-
bingu v EU. 

může působit 
PRAHA – Je v mnoha cukrovinách, 
čínských nudlích, uzeninách, zub-
ních pastách, kosmetice… Titanová 
běloba neboli E171 je dalším proble-
matickým »éčkem«. Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin (EFSA) va-
roval: Může být jedovatá! 
Text: M. Mikešová, 
         K. Baranová
Foto: Jan Vilímek

Jak prokázat 
bezinfekčnost

Při návštěvě restaurace, 
bazénu, wellnes, kina, 
divadla, koncertu… Všu-
de máme povinnost pro-
kázat bezinfekčnost. 
Platí všechny druhy tes-
tů na covid včetně sa-
motestů nebo čestné 
prohlášení.

Doklad o negativním 
testu vydají v testova-
cím centru, v případě 
samotestu provedené-
ho v práci lze požádat o 
potvrzení zaměstnava-
tele, v případě školy je 
třeba sobě či dětem na-

psat čestné prohlášení. 
Nebo si samotest kou-
pit a přímo na místě se 
otestovat. Potvrzení o 
vakcinaci dostaneme v 
očkovacím centru nebo 
ho vydá praktický lékař, 
který nás očkoval. Kdo 
podstoupil test v labo-
ratoři, je očkován nebo 
prodělal covid, může si 
na: ocko.uzis.cz nebo 
ceskoockuje.cz stáhnout 
platný certifi kát. Stačí jen 
číslo mobilu, které bylo 
použito pro registraci, e-
-mail a datum narození.

Očkování: po 22 dnech od 1. dávky, 

u jednodávkových vakcín po 14 dnech

Který doklad jak platíKterý doklad jak platí
PCR test: maximálně 7 dní

AG test: maximálně 3 dny

Potvrzení o prodělání covidu: max. 180 dní

Potvrzení o testu ze zaměstnání, samotest 

či čestné prohlášení: maximálně 72 hodin

Potvrzení o testu ze školy včetně 

čestného prohlášení: maximálně 72 hodin

NSS: Omezení bylo Šok pro Šok pro 
tábory:tábory:nezákonné

E171
Přidává se do cukrovinek, polev nebo  zubních past  Vědci varují před titanovou bělobou Vědci varují před titanovou bělobou
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la k závěru, že oxid tita-
ničitý již nelze považovat 
za bezpečný 
jako potravi-
nářské aditi-
vum. Kritic-
kým prvkem 
pro dosažení 
tohoto závě-
ru je, že jsme 
nemohli vyloučit obavy 
z genotoxicity po kon-
zumaci,“ uvedl expert 
EFSA, profesor Maged 
Younes. Problém je, že 
se látka může v těle hro-
madit. Svými účinky se 
tak má podobat azbes-

tu, tedy ubližovat poma-
lu a až po dlouhodobé ex-
pozici.

V roce 2019 
f rancouzské 
a nizozemské 
úřady uvedly, 
že možná rizika 
existují, načež 
EFSA odvětila, 

že stále nemá dost důka-
zů. Nyní podle profesora 
Younese vyhodnotila ně-
kolik stovek studií a nej-
větším problémem prý je, 
že E171 může poškozo-

vat DNA a vést třeba i k 
infarktům. Odborníkům 
se nepodařilo stanovit mi-
nimální bezpečnou dáv-
ku, a tak řekli, ať se v jídle 
nepoužívá vůbec. 

„Podporujeme zákaz 
užívání předmětné látky 
v potravinách. Vyčkává-
me na vyjádření EK, kte-
rá by měla v září před-
stavit příslušnou legisla-
tivu, která látku pro po-
užívání v potravinách 
zakáže,“ uvedlo Minis-
terstvo zemědělství ČR.

vyvolat řadu zdravotních 
potíží, byla zmiňována 
například zánětlivá one-
mocnění plicních sklíp-
ků, v krajním případě až 
rakovina. 

Dlouhodobý jed?
„S přihlédnutím k dostup-
ným vědeckým studiím a 
údajům skupina dospě-

Evropský úřad pro bezpečnost potravin:Evropský úřad pro bezpečnost potravin:

Jde o bílý Jde o bílý 
nerozpustný nerozpustný 
prášek.prášek.

Titanová běloba Titanová běloba 
se přidává i do se přidává i do 

některých žvýkaček.některých žvýkaček.

Hana Hana 
StříteckáStřítecká

Nejčastěji titanová Nejčastěji titanová 
běloba bývá v běloba bývá v 
cukrovinkách.cukrovinkách.

ěru, že oxid tita-
ž nelze považovat 
pečný
travi-
aditi-

Kritic-
vkem 
ažení 
závě-
jsme 
vyloučit obavy 

oxicity po kon-
“ uvedl expert 
profese or Maged
Problém jeje, žeže 

můžů e v těělele hroo--
Svýmim účič nkky y se 

ppodobata  azbese -

tu, tedy ubližovat po
lu a až po dlouhodobé
pozici.

V roce 2
f rancouz
a nizozem
úřady uve
že možná ri
existují, n
EFSA odvě

že stále nemá dost d
zů. Nyní podle profe
Yoounese vyhodnotila
kolik stovek studiií a 
věětšímm pprobllémémem pr
žeže EE171711 můmůžeže pošk

ústavu Bohumil Kotlík. konzumujeme ve velkém

před UV zářením.“
tu, případně ve v

en-
vý-vý

I v těchto výrobcích »éčko« najdete.I v těchto výrobcích »éčko« najdete.

ap
k a

v

„Předpokládáme, že zákaz pou-
žívání E171 v potravinách nebude 
mít pro Prechezu významnější 
vliv. Je malým výrobcem, vyrá-
bí méně než jedno procento cel-
kové světové spotřeby titanové 
běloby. Její aplikace je mnoho-

stranná a ve většině případů jde 
o technické účely,“ uvedl mluvčí 
Agrofertu Karel Hanzelka. Ten se 
zároveň ohradil proti tvrzení or-
ganizace Corporate Europe Ob-
servatory: „S evropskými institu-
cemi nijak nejednáme.“

Agrofert: Vyrábíme méně 
než procento spotřeby

Kde se používá
Titanovou bělobu najdete v ně-
kterých žvýkačkách, řadě cukro-
vinek včetně oblíbených bonbo-
nů, lízátek, cukrářských polev, 
omáček, ale i klobásách, čín-
ských nudlích, krabích tyčinkách 

a pomazánkách, případně ve 
sladkém pečivu. Je také v kos-
metice, v zubních pastách, opa-
lovacích krémech, ve stavebnic-
tví v omítkách a nátěrech a také 
v automobilovém průmyslu. 

HÝBEME SE HEZKY ČESKY 
HLASUJTE A PODPOŘTE

SVŮJ TÝM!
nejlepšího fotbalového týmu u nás 
ve VIP boxu bude pro děti zážitkem 
na celý život,“ říká Vít Vojtěch. 
Losování proběhlo, jak jinak, 
na svátek Mezinárodního dne 
dětí. Na natáčení reklamy PENNY 
se mohou těšit Tělocvičná jedno-
ta Sokol Plzeň V a ZŠ ČSA Veselí 
nad Lužnicí! Týmy Oddíl mladších 
žáků T. J. Sokol Lány a Základní 
škola Rousínov zase čeká zážitek 
při sledování domácího zápasu SK 
Slavie Praha ve VIP boxu.

PROJEKT PODPOŘILI
fotbaloví internacionálové 

Vladimír Šmicer a Jan Koller, 
olympijský vítěz v moderním

pětiboji z Londýna David 
Svoboda a mladí sportovci 

Sokola, atletka Barbora 
Malíková, florbalista Filip 
Langera šermíř Alexander 

Choupenitch. Nyní se k nim 
přidá i populární bojovník 
MMA Mukhmad Muradov 

nebo sportovní komentátor 
Petr Svěcený. 

PENNY ve spolupráci s Českou 
obcí sokolskou a Asociací školních 
sportovních klubů připravilo pro 
letošní rok projekt na podporu 
návratu dětí ke sportu HÝBEME 
SE HEZKY ČESKY. Během úvodní 
fáze se do něj přihlásilo přes 1100 
týmů ze všech koutů celé repub-
liky. Od 3. června pak běží na in-
ternetových stránkách projektu 
hlasování mezi zúčastněnými 
týmy o postup do finále, kde se 
455 z nich může těšit na finanční 
i materiální podporu. 
Do hlasování o poslední tři fina- 

Filip Langer Barbora Malíková  Alexander Choupenitch

listy v každém mikroregionu, kteří 
si rozeberou finanční a materiální 
výhry, se přihlásilo více než 1100 
sportovních týmů z celé České 
republiky. „Je skvělé, že byl tak velký 
zájem, a děkujeme našim partne-
rům – Asociaci školních sportovních 
klubů a České obci sokolské – za ak-
tivní podporu a propagaci. I díky 
nim máme přes 1100 týmů,“ oko-
mentoval přihlašovací fázi projektu 
Vít Vojtěch, vedoucí strategického 
marketingu PENNY, a dodává. 
„Prakticky polovina přihlášených 
týmů je ze Sokola a polovina jsou 

školní kluby. V řadě regionů spolu 
bude o finálovou účast, kam postou-
pí tři týmy s nejvíce hlasy, bojovat 
i 10 až 12 týmů. Očekáváme, že to 
bude napínavé až do samotného 
konce. Ve více než stovce ze 150 
mikroregionů, do nichž jsme Českou 
republiku nakonec rozdělili, bude 
o finálovou účast bojovat 5 a více 
týmů.“ 

Nyní na internetových stránkách 
www.hybemesehezkycesky.cz 
běží hlasování, v němž fanoušci 
a příznivci jednotlivých týmů i ve-

řejnost rozhodnou o tom, které 
3 týmy v každém ze 150 mikro-
regionů postoupí do závěreč-
ného hlasování. To se uskuteční 
ve všech takřka 400 prodejnách 
PENNY v průběhu září. V něm se 
rozhodne o tom, kterých 150 ze 
455 týmů, jež obdrží vždy v da-
ném místě nejvíce hlasů, dostane 
finanční podporu 15 000 korun. 
Zbylé týmy obdrží příspěvek 
ve výši 5000 korun. „Na podporu 
se mohou těšit všechny týmy, které 
postoupí do finále. Právě proto je 
tato fáze pro ně tak důležitá,“ zdů-
razňuje Vít Vojtěch. 

Ze všech přihlášených pak čtyři 
vylosované týmy, dva z ČOS 
a dva z AŠSK dostanou ojedinělý 
zážitek. „Rozhodli jsme se vedle 
finanční a materiální podpory dát 
dětem možnost prožít něco, co 
běžně prožít nemohou. Chceme 
jim dát zážitek, který si zkrátka 
za peníze běžně nekoupíte. Věříme, 
že možnost zahrát si v reklamě 
nebo si užít zápas v současnosti 33
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