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ČECH
NEJOSTŘEJŠÍ

ROMAN 
ŠMUCLER
KDYŽ NĚKDO ŘEKNE: 

„NEMŮŽETE MÍT PLATY 
JAKO V NĚMECKU,“ 
TAK MU ODPOVÍDÁM: 

„MLUVÍTE JAKO 
HEYDRICH, ŽE ČEŠI 
JSOU NĚCO HORŠÍHO.“

Mluví dobře, hodně a velmi kriticky. Zvolený 
prezident komory zubařů přirovnává 
zdejší zdravotnictví ke kubánskému. Také 
máme vojenský přídělový systém, který 
je socialistický, rovnostářský, nelidský 

a proti ústavním právům. A KDYŽ ROMAN 
ŠMUCLER (47) S ÚSMĚVEM ŘÍKÁ, ŽE JE 
ČESKÁ SPOLEČNOST RUSKÁ, MYSLÍ TO 
SMRTELNĚ VÁŽNĚ. 
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MOHU SE ZEPTAT, zda se jako 

profesionál bojíte zubních lékařů?

Samozřejmě, každý se bojí. Kdo 

se nebojí, je blázen! A lékař musí 

udělat všechno tak, aby váš strach 

zvládl. Dnes to jde velmi dobře me-

dikací, kterou dostanete dopředu, 

vlídným slovem... Jenže to se moc 

„na pojišťovnu“ dělat nedá. Naše 

zdravotnictví musí být hlavně 

bezplatné, a jestli vás ošetření trá-

pí, není až tak podstatné. Lék sice 

stojí dvě koruny, jenže jde o čas. 

Ale když má lékař na zubní výplň 

sedm minut, tak si povídat nemůže.

Na podzim vás zvolili preziden-

tem komory stomatologů. Ve-

řejnosti jste ale spíš známý jako 

mediální hvězda z pořadů Tabu či 

Nejchytřejší Čech. Neměl jste s tím 

mezi lékaři problém?

Jistě. Ti, kdo mě nechtěli, tvr-

dili, že moderátor Tabu nemůže být 

prezidentem komory. Ale zrovna 

u téhle funkce je důležité umět ko-

munikovat. Takhle se volí ve svě-

tě. Hodně odborníků, které znám 

třeba z Ameriky, dělá i televizní 

pořady, píšou knihy či hrají na ky-

taru. Tady přetrvává románová 

představa z 19. století, že odborník 

je někdo, kdo dělá jednu věc celý ži-

vot od rána do večera, ani nejí a pak 

umře v bídě. Tohle vtloukáme i dě-

tem, říkáme jim, že věda je „poslá-

ní“, a tak musí hladovět. 

Vzpomínám si, že jste po zvole-

ní vyvolal haló výrokem, že bez 

protekčních pacientů se zdejší 

nemocnice neobejdou. Hájil jste 

ministra Ludvíka, jemuž média 

zrovna připomínala jeho protekč-

ní „kulichy“ v motolské nemoc-

nici. Provokoval jste, anebo si to 

vážně myslíte?

Přece všichni víme, že to tak je! 

My máme ve zdravotnictví vojen-

ský přídělový systém. Podobá se se-

riálu M.A.S.H., v něm můžete vidět 

zdejší zdravotnictví jako v zrcadle: 

doktoři jsou veselí, najednou přile-

tí vrtulník a oni to musí zvládnout, 

zraněný voják si nemůže doktora 

vybírat. To je přídělový systém. Co 

vám stát přidělí, to máte. A samo-

zřejmě že když v M.A.S.H. přivezli 

generála, tak všechno běželo jinak. 

I v našem zdravotnictví, máte-li 

„sociální kapitál“, známosti, máte 

výhody. Jinde zase mají zdravotnic-

tví, kde hraje roli „fi nanční kapitál“, 

vaše peníze. Tady si však namlou-

váme, že všichni mají všechno stej-

né a špičkové. Kdo kupoval cokoliv, 

koště, auto, chápe, že buď je věc 

bezplatná, nebo špičková. Ale bez-

platná a špičková, to nejde.

Podle vás je tedy nemožné, aby 

se dobré zdravotnictví obešlo bez 

nějaké spoluúčasti pacientů?

To možné není. I doktor musí 

být motivován, aby byl nejlepší. 

V tom je typickým příkladem Ame-

rika. Lékaři jsou jako zpěváci. Není 

důležité, aby vám zpíval Karel, ale 

aby to byl Karel Gott. Lékaři se pak 

chtějí stát Karlem Gottem, pokud 

budou zaplaceni, i za cenu, že s ra-

dostí překročí zdejší limit 150 hodin 

přesčasové práce ročně. Právě tohle 

žene medicínu ke špičkové úrovni. 

Naše zdravotnictví je relativně dob-

ré a levné díky tomu, že hodně ko-

pírujeme ze zahraničí a málo platí-

me lidem. Kdo je špičkový, spíše se 

systémem bojuje…

Ještě se vrátím k těm „kuli-

chům“. Považujete je tedy za da-

nost našeho přídělového systé-

mu. Nedá se to změnit?

Dá, ale musí se změnit celý sys-

tém. Směšnou ideu, že všude bude 

stejně kvalitní péče i stejní lékaři, 

nevytrubovali přece ani komunis-

té. My tady říkáme: „Každému po-

dle jeho potřeb,“ zatímco komunisté 

říkali, že to nastane, až svůj slavný 

komunismus vybudují. Pro vyvo-

lené měli zvláštní kliniky. I politi-

ci dneska vědí, že se zdravotnictví 

musí změnit, ale bojí se, že ten, kdo 

na socialistické zdravotnictví sáh-

ne, prohraje volby.

A neprohraje snad?

Já myslím, že brzy už to tak nebu-

de. Více lidí vyrostlo v kapitalismu 

a chápou, že beztak platí, jenže bez 

pravidel. Ale zatím se nenašel nikdo, 

kdo by řekl lidem, že je bezplatné 

zdravotnictví přijde sakra draho. Ju-

línek měl snahu, ale neřekl to pod-

statné: „Je spousta postupů, které 

jsou bezpečnější, méně bolestivé, 

nebo jednoduše efektivnější. Nemá-

me peníze na to nejlepší pro všech-

ny, ale teď nemáte takovou péči ni-

kdo. Dáme vám šanci déle žít a méně 

trpět, ale potřebujeme, abyste si to, 

pokud můžete, zaplatili.“ Naše zdra-

votnictví není zdaleka tak špičkové, 

jak se tváří (nemluvím o výlučných 

pracovištích), a už vůbec ho nejde 

srovnat se Západem. Já bych zrušil 

rovnostářskou péči, řekl bych lidem, 

že jim pojišťovna zaplatí nezbytnou 

péči, ale že si podle svého uváže-

ní mohou zaplatit nejenom televizi 

na pokoji, ale třeba výměnu srdeční 

chlopně bez operace srdce. Tako-

vou péči dnes dostane „zadarmo“ 

jen někdo, jsou na to komise. Proč 

ne všichni, kdo by chtěli?! Mohu si 

koupit v krámě lepší jídlo, ale nikoli 

bezpečnější péči? Teď máte jen jed-

nu volbu: buďto příděl od pojišťovny, 

anebo si zaplatíte celou léčbu sama. 

Je to nelidské a v rozporu s ústavní-

mi právy. 

A co námitka, že chudí si připláce-

ní nemohou dovolit a budou mít 

horší péči?

Budou mít péči jako teď, spíše 

lepší. Pojišťovny dobře vědí, že je 

nejvíce nyní stojí bohatý Pražák 

a nejméně prostí lidé z pohraničí. 

Snadno zbude více na potřebné, po-

kud si to ohlídáme. Když už chceme 

rovnost, pak ji udělejme ve všech 

sférách! Mějme stejné modré koši-

le, stejný příděl chleba na den. Já 

bych tedy měl raději stejné obleče-

ní a chleba jako všichni ostatní, ale 

chci, aby mě léčil nejlepší doktor, 

a chci tu možnost získat legitim-

ním způsobem, ne známostmi nebo 

uplácením.

Jenže tolik špičkových doktorů 

ani není, aby si je mohl „koupit“ 

každý, kdo si zaplatí.

Ano, vynikající chirurg je omyl 

přírody. Musí být chytrý, šikovný, 

zdravý, sportovat… ale i takoví tu 

jsou. A lepší ohodnocení přitáh-

ne do medicíny více talentů, a na-

víc neodejdou do ciziny. Může-

me tu léčit cizince, zdravotnictví 

může být i exportním oborem. Pro 

nás Pražáky je to nyní snesitelné, 

ale z venkova je to složité, nejste-

-li „medicínsky zajímavý případ“. 

 Kolik známých má v Praze člověk 

z Jeseníků? Jak se sem dostane, 

když tam dělá za pár šupů? Ale vě-

řím, že kdyby mu šlo třeba o srdce, 

tak by si řekl: „Dobrá, připlatím si, 

prodám barák, budu bydlet v ná-

jmu a zbudou mi ještě peníze.“ Já 

nechci umřít nebo prostě přetrpět 

větší bolest jen proto, že kdosi řekl, 

že si musíme být rovní. 

Vy vážně věříte, že jednou přijde 

politik a tohle bude říkat?

Ano. Politik, který přijde s vizí 

proměny státu, vyhraje. Lidi 

 nezvonili klíči na Václavském 

JEDINÁ ŠANCE JE 
SE ZAPOJIT A TY 
NAHOŘE „GRILOVAT“ 
NA SETKÁNÍCH, 
PODPOROVAT 
SCHOPNÉ A TAKÉ SI 
NECHAT VYSVĚTLIT, 
PROČ SE TO ČI ONO 
SCHVÁLILO. 
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 náměstí, aby mohli poslouchat 
Plastic People. Zvonili, aby se měli 
jako Němci a Rakušané. Když ně-
kdo řekne: „Nemůžete mít platy 
jako v Německu,“ tak mu odpoví-
dám: „Mluvíte jako Heydrich, že 
Češi jsou něco horšího.“ Jen se ne-
soustředíme na správné věci. Ge-
nerace se však mění a víc lidí už 
chápe, že když si třeba platí u sto-
matologa, mají míň kazů a jsou 
váženými zákazníky. To takzvané 
bezplatné zdravotnictví je pro vět-
šinu lidí v Česku ve skutečnosti 
skoro nejvyšší výdaj za rok, po jídle 
a bydlení. Chudé rodiny dávají po-
jišťovnám povinně na péči desítky 
tisíc, víc než za dovolenou či auto. 
Kdybyste byl ministrem zdra-

votnictví vy, kde byste se inspi-

roval?

Nejspíš v Německu. Mají také 
extrémně socialistické zdravot-
nictví, ale efektivnější i díky po-
platkům. Lidé, minimálně ti, kdo 
pracují, by měli mít na všem něja-
kou spoluúčast. Chápu, že se pře-
devším starší lidé změn bojí. Žili 
za socialismu, logicky chtějí, aby 
se jim v důchodu naplnila smlou-
va, kterou se státem mají. Stát jim 
nedovolil majetky, připravit se 
na stáří, za to slíbil, že se o ně po-
stará. Nový systém bychom tedy 
měli zavádět až pro novou genera-
ci. Jediným problémem je strach 
lidí, že je stát jako vždy podvede. 
Dost pochybuji, že se dá bez ně-

jaké krize obrátit zdravotnický 

parník jen tak…

Ale já netvrdím, že to jde snad-
no! Víte, existuje slavný systém 
Eskymáků v zapadlém koutě 
 Aljašky. Nejprve se tam střídaly 
státní organizace se soukromní-
ky a dostávaly ohromné dotace, 
neboť v té zimě a pustině je vše 
drahé. Jednoho dne péče skonči-
la. Eskymáci neměli doktora. Tak 
si vymysleli systém, který je su-
verénně nejlepší v celých USA. 
Poskytuje v řadě parametrů péči 
na úrovni nejlepších soukromých 
klinik typu Mayo. Selským rozu-
mem postavili nové zdravotnictví, 
mají tam stanice, kde hlavní slo-
vo má sestřička, která lidi v okolí 
dobře zná. Doktora volá jen v pří-
padě, když je to fakt třeba. Doktor 
dostává peníze za to, že jsou lidé 
zdraví. Má skoro zakázané někoho 
poslat do nemocnice. To může udě-
lat jen párkrát a snaží se pomoci 
hned a na místě. Nezbývá než dr-
žet lidi zdravé. A výsledek? Tamní 
lidé jsou nejzdravější v celé Ameri-
ce a za pár dolarů. Zmíněná Mayo 
 Rochester má stejně zdravé lidi 
jako ti Eskymáci, ale stojí to strašně 
moc. Zbytek Ameriky jen kouká.
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Vy provozujete kliniku estetické 
medicíny. Plastická doktořina je 
asi na rozdíl od té všeobecné fi -
nanční eldorádo, že?

Kdepak. Já bych chtěl vlastnit 
Motol, samozřejmě non-profi tně. 
Všeobecná nemocnice, to by bylo! 
Dělají tam velkou medicínu za vel-
ké peníze a je to tak správně, tam 
rozhodují o životě a smrti. U nás se 
traduje, že plastičtí chirurgové jsou 
třeba v Americe děsně bohatí, ale 
to jsou neurochirurgové taky. Proč 
to nemůže být i u nás? A zase jsme 
u těch „kulichů“. Když jde žena 
do porodnice, přinese pozornost. 
Kdyby to bylo důstojnou, legální 
formou, zjistili bychom, že porod-
níci mají možná víc peněz než plas-
tičtí chirurgové. A to je správně, je 
to mnohem náročnější a stresující 
specializace. Nebudeme pak mít 
problém obsadit porodnice. Nedáv-
no jsem slyšel návrh, že všichni 
lékaři mají mít stejné platy. Copak 
může mít stejný plat někdo, kdo 
dělá šestnáctihodinové operace, 
a někdo, kdo má pacienty v ambu-
lanci čtyři hodiny denně? Nechci tu 
hyperkapitalistickou Ameriku, ale 
berme si příklad z Německa či Ra-
kouska, nikoli z Kuby. Náš přídělo-
vý systém se Kubě čím dál víc podo-
bá. Jediný rozdíl je, že ten ostrov je 
na tom hůř ekonomicky. 
Jste stále členem TOP 09? Ptám se 
proto, zda se nechcete do politiky 
vrhnout na plný úvazek a ten ku-
bánský systém změnit.

V topce jsem, ale členství ne-
chám vypršet. Prezident komory 
by neměl být politicky organizo-
vaný. A co bude po prezidentování, 
to se ukáže.
Co si myslíte o současné politice? 
Stejný socialismus jako ve zdra-
votnictví?

Najeli jsme ke své škodě 
na strategii takové malé Číny pro 
Německo, lacino vyrábět pro sebe 
i pro Němce. Kdysi mi jeden ja-
ponský profesor říkal, že my Češi 
děláme jednoduché věci příliš slo-
žitě a ty složité neděláme vůbec. 
To je přesné. Země potřebuje zá-
sadní změny.
Žádného politika, který by je na-
bízel, nevidíte?

Ne. Tady se nabízí buď ostalgie, 
jak tomu říkají Němci, kterou cha-
rakterizuje heslo „za socialismu to 
bylo úžasný, měli jsme fabriky a už 
nemáme“. Pak se nabízí jakási psy-
choterapie ve stylu Miloše Zemana: 
„V životě vám to nevyšlo, ale může 
za to někdo jiný, až ho zavřou, bude-
te se mít zase dobře.“ No a z pravice 

mám dojem, že snad nechce být ani 
zvolena. Já to zažíval v TOP 09. 
Lidem říkali téměř urážlivé věci 
typu: „Musíte se uskrovnit, sniž-
me si mzdy.“ Jenže lidé neviděli 
světlo na konci toho uskrovněného 
tunelu. Politici by měli dnes sázet 
na mladé lidi, z těch starších nemá 
smysl dělat budovatele kapitalismu. 
Potřebujeme extrémně investovat 
do mladých rodin.
Čemu říkáte extrémně investo-
vat? Podpory pro rodiny se stále 
zvyšují.

Jde hlavně o školy a vzdělání, 
aby byly kvalitní i pro běžné ro-
diny. Nemůžu pochopit, proč tře-
ba na Univerzitě Karlově neučíme 
medicínu anglicky i české studen-
ty, přilákali bychom tím ze světa 
výborné pedagogy. Kdyby se kro-
mě bohatých dětí z Prahy učili 

na středních školách všichni půl 
předmětu v angličtině a němčině, 
klidně i v ruštině, o jak více by byli 
připraveni! Chybějí také částečné 
úvazky pro maminky, dostupné hlí-
dání a pomoc s péčí o domácnost. 
Nemám nic proti gayům, ti však 
nepotřebují takové zastání jako ro-
diny s dětmi. Stát by měl dávat víc 
najevo, že mít děti je to nejvíc. Moje 
klinika stojí na ženách s částečným 
úvazkem, které ve státních nemoc-
nicích neumějí využít, i když jsou 
skvělé. Pro nemocnice jsou kompli-
kací i kvůli všemožným vyhláškám 
a byrokracii.
Myslíte si, že pes je zakopaný jen 
v byrokracii?

Nejen v ní. Ale kolik nových zá-
konů opravdu potřebujeme, kolik 
speciálních pravidel pro ty či ony 
skupiny, máme-li desatero? Společ-

nost se musí vrátit ke konzervativ-
ním hodnotám. Kupodivu právě ty 
evropské společnosti, které zůsta-
ly konzervativní, Evropu dneska 
živí. Nepočítám-li velká města, tak 
je to hlavně Bavorsko. Tam se lidé 
v neděli potkají v kostele, osobně 
se domlouvají, co dobrého udělají, 
pak to všechno dobře funguje. My 
jsme pospolitost a obec nahradili 
státem. Nespoléháme na sebe, ale 
na papaláše…
Souvisí s tím tendence společnos-
ti upínat se čím dál víc k silným 
osobnostem, jako je pan Babiš či 
prezident Zeman?

Ano i ne. My žijeme v době, kdy 
civilizaci řídí obrovské fi rmy. Ty si 
dělají trošku, co chtějí, ale současně 
vychovaly generace velmi schop-
ných manažerů. Vedle toho máme 
spoustu lidí ve státních službách, 
kteří tak schopní nejsou. Lidé ten 
protiklad vidí a chtějí, aby jejich 
hejtman byl stejně dobrý jako jejich 
šéf ve fabrice. Ve skutečnosti však 
vidí tlustého pána s nudnými pro-
slovy. Proto se jim líbí slogan „řídit 
stát jako fi rmu“. Druhá věc je, že 
doba se přiostřuje a lidé cítí, že po-
třebují někoho schopného. Třetím 
problémem jsou média: když řekne-
te trochu složitější myšlenku, tak se 
v nich neobjeví. Pokud chce někdo 

ROMAN ŠMUCLER zubní lékař, stomatochirurg, specialista 
na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, 
podnikatel, moderátor a scenárista. Loni byl zvolen prezidentem 
České stomatologické komory, funkce se ujme v září. Vlastní kliniku 
laserové a estetické medicíny, přednáší, a to i v zahraničí. Působí také 
v médiích, k jeho nejvýraznějším televizním počinům patří pořad Tabu 
či moderování pořadu Nejchytřejší Čech. Je členem politické strany 
TOP 09. Získal Cenu za medicínský výzkum za rok 2008, opakovaně 
byl nominován v televizních diváckých anketách. Je podruhé ženatý, 
má dceru a syna.
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zastavit Babiše, nesmí jen strašit 
lidi, ale musí proti němu postavit 
člověka schopného podobně dota-
hovat věci do konce. Babiš lidem 
imponuje svou efektivitou a tím, že 
si prosadí, co slíbil. To je podstata 
vládnutí.
Vy jste člověk, jenž v médiích pů-
sobí přes čtvrt století. Ta dnešní 
tedy podle vás přispívají k pocitu 
nejistoty a nedorozumění ve spo-
lečnosti? 

Tak to je a nedávám tomu ani 
plus, ani minus. Kdysi lidé četli 
noviny své partaje a byli stejně ná-
zorově zaměření. Dnes jste ve face-
bookových skupinách a také ne-
koukáte vpravo vlevo, uzavíráte 
se v bublině. Proto se tak nemáme 
rádi, nemluvíme spolu. Jen ten po-
litik, který umí formulovat myš-
lenku, již sdílejí lidé na sociálních 
sítích, je slyšet. 
Třeba jako Donald Trump?

Třeba. Jestli jeho vítězství bylo 
šťastná volba, to neumím říci. Ale 
chápu tamní střední podnikate-
le, typické Američany, že už měli 
plné zuby nadnárodních koncernů 
a odborů. Tady, v Česku, jsme také 
v době, kdy nadnárodní koncerny 
s odbory nad malými podnikateli 
vyhrávají. Sešlo se to ještě s poci-
tem, že by měl být ve státě větší po-

řádek. I ti, kteří po revoluci zbohat-
li, j ako třeba Andrej Babiš, chtějí, 
aby se společnost stabilizovala.
Když už jste zmínil Andreje Babi-
še, vnímáte ho jako nebezpečí?

Nevím. Demokracie zname-
ná, že si lidé sami vládnou. Tady 
se přihodilo, že se lidé po revoluci 
do politiky nezapojili. Vznikl pocit, 
že v té demokracii vlastně nemu-
síte ani být, stačí, když to jednou 
za čtyři roky někomu hodíte. Že 
jste zákazník, jenž si vybírá. To je 
nesmysl. Nikdo vám nedá nic za-
darmo. Jediná šance je se zapojit 
a ty nahoře „grilovat“ na setká-
ních, podporovat schopné a také si 
nechat vysvětlit, proč se to či ono 
schválilo. Na řadě míst u nás už 
ale lidé pochopili, že je život v je-
jich obci v jejich rukou, scházejí se 
jako v tom Bavorsku, něco dělají 
a starosty si volí podle toho. Pak se 
nemusí spoléhat na nějakou stra-
nu jednoho bohatého člověka, jenž 
si vezme k ruce dvacet lidí, všech-
no zařídí, v novinách bude jen 
to, co bude chtít, a my tu budeme 
mít formální demokracii ruského 
typu. Bohužel k pasivitě jsme byli 
od školy vychováni. Už delší dobu 
tady opravdová demokracie není. 
Teď si můžu vybrat mezi Babišem, 
jenž jde aspoň s kůží na trh, a mezi 
jinými, kteří nám vládnou přes na-
strčené politiky.
Co tím myslíte?

Že nám ti skuteční a neviditel-
ní mocní navenek podstrčí jen 
na volby nějakou stranu, která už 
za čtyři roky neexistuje. My voliči 
se ostentativně neúčastníme, říká-
me, že „politika je svinstvo“, a pár 
hodin před volbami se na základě 
emocí rozhodneme, kdo se nám za-
jídá nejmíň. Chováme se jako děti, 
ale pak logicky dostaneme pantá-
tu, jenž si dělá, co chce. My na něj 
nadáváme, ale když jsme v jeho 
blízkosti, lísáme se… Pokud to tak 
budeme dělat dál, budou nám vlád-
nout oligarchové napřímo či přes 
loutkové strany. 
Vy přednášíte po celé Evropě. 
Je podle vás Evropská unie pro 
Česko přítěží? 

Ani náhodou. Teď jsem se sna-
žil prosadit jednu zdravotnickou 
normu pro EU s úředníky v Bruselu 
a bylo to jednodušší než v Česku. 
Ti lidé jsou profesionální, je jen 
třeba, abychom my tady doma pře-
stali brečet a být naštvaní, jak to 
jde blbě. Soustředíme se jen na náš 
socialistický dvoreček, jenže to 
nás vede ke strašnému zaostává-
ní a elity to vyhání ze země. Unii 
můžeme přece poštelovat. Nesmí-
me ovšem do Bruselu posílat po-
litiky, které v Praze nikdo nechce 

MÁME MACHO ŠÉFY, 
LÍBÍ SE NÁM, ŽE 
PREZIDENT NEJDE 
PRO SLOVO DALEKO, 
A KDYŽ POLITIK 
OPUSTÍ ŽENU 
S DĚTMI KVŮLI 
MILENCE, NEVADÍ 
NÁM TO.

a  neumějí ani jazyky. Proč tam 
nepošleme třeba Václava Klause? 
I když mnohé štve, je schopný 
a trochu by to tam provětral.
Když vás tak poslouchám, ne-
máte o nás Češích zrovna vysoké 
mínění. 

To se nedá říct. Hodnocení ná-
roda je vůbec nesmysl, přivede 
vás buď k tomu, že jsme geniální, 
anebo špatní. Platí ale, že v průbě-
hu dějin se měníme a odsunem tří 
miliónů Němců jsme se posunuli 
na východ.

Myslíte tím touhu po silném 
vůdci?

Samozřejmě. Toužíme po osví-
ceném carovi. Odmítáme syrského 
doktora-křesťana, ale o další a další 
svářeče z Ukrajiny stojíme, přesto-
že jich tu jsou už desetitisíce. Čím 
dál tím víc se rusifi kujeme. 
Já nejsem proti Rusům, ale vidím, 
že česká společnost je svou podsta-
tou den ode dne více ruská.
To je ostré hodnocení na závěr. 
V čem je ruská?

Jsme smířeni s oligarchy, stát 
má milión nařízení, jež se stej-
ně nedodržují, a nejdůležitější je 
mít někde známé a dostat dotaci… 
Zmizel vliv Německa, které tlačí 
dopředu střední a vzdělané tří-
dy. Východ je drsnější než Západ. 
Máme macho šéfy, líbí se nám, že 
prezident nejde pro slovo daleko, 
a když politik opustí ženu s dětmi 
kvůli milence, nevadí to. Máme 
popletené hodnoty. Jen se podí-
vejte, kolik máme miliardářů?! 
V ničem jsme moc svět nedohna-
li, ale počtem miliardářů na po-
čet obyvatel jsme obdivuhodní. 
V průměrné mzdě nám to tak ne-
jde. A střední třída je úplný otlou-
kánek. Bez ní si však o demokracii 
můžeme nechat jen zdát.

Dentální hygienistka Jana Křepelko-
vá považuje za největší problém kom-
binaci špatné techniky čištění, příliš 
měkkého kartáčku, krátké doby čištění 
a nepravidelného používání mezizub-
ních pomůcek. Věděli jste například, že 
dnes velmi populárním ultra měkkým 
kartáčkem si musíte čistit zuby zhruba 
10 až 15 minut? 

Pokud se vám stále nedaří odstranit 
ze zubů plak nebo skvrny od kávy či 
vína, vyzkoušejte sonický zubní kar-
táček. Ten využívá vysokofrekvenční 
stíravý pohyb, který je velmi šetrný 
k dásním a zároveň dokáže důkladně 
vyčistit těžko přístupná místa. 

Sonický kartáček Philips Sonicare 
DiamondClean dokáže odstranit až 
sedmkrát více zubního plaku než kar-

táček manuální a během několika dní 
vás také zbaví pigmentových skvrn 
od kávy, čaje nebo cigaret. Zároveň je 
o 50 % méně abrazivní než kartáček 
manuální a zvítězil i v nezávislém testu 
elektrických zubních kartáčků časopisu 
dTest.

Na jedno vyčištění vám postačí dvě 
minuty a čas vám odměří praktický 
časovač.  Vybrat si můžete jeden z pěti 
režimů čištění a k nabití můžete využít 
unikátní nabíjecí sklenici, na cesty pak 
praktické cestovní pouzdro.
Kartáček Philips Sonicare Dia-
mondClean v pěti barevných varian-
tách i náhradní hlavice seženete u ob-
chodníků s elektrem, v drogeriích nebo 
u svého zubního lékaře. Více se dozvíte 
na www.philips.cz/sonicare.

60 až 90 % školáků a téměř 100 % dospělých na celém světě má zubní kaz, 
uvádí zpráva ke Světovému dni ústního zdraví, který každoročně připadá 
na 20. března. 

Pokud ne, zkuste
sonický kartáček

Čistíte si zuby 
správně? 
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