
Vážení přátelé, 
tak jsem se po různých peripetiích nakonec dostal na Týden čistých zubů. Uf! Už jsem měl 
strach, že to nevyjde. Vyšlo, a stálo to za to: Inspirativní a smysluplné přednášky pana 
doktora Sedelmayera, každodenní šťourání se v zubech pod přísným dohledem milých 
lektorů, uvolněná atmosféra zakončená elektrizujícím maškarním večerem, ale... 
 
Ale to nejdůležitější co jsem si z TČZ odnesl, je vhled do profylaxe – toho  jediného co (podle 
mne) má v zubařině smysl - totiž učit lidi zodpovědnosti za vlastní zdraví, a tím je ušetřit 
bolesti a utrpení. Ale to už jsem psal ve svém minulém dopise, a tak to zkrátím. Prostě teď 
už vím, co to znamená, když se řekne DOBŘE si vyčistit zuby. Zažil jsem to NA VLASTNÍ 
ZUBY a už mi to nikdo nevezme. 
 
Prima, TČZ a co dál...? Ještě dříve než dostuduji fakultu a vydám se do rozbouřených vod 
vlastní praxe - a pokusím se profylaxi převést do života - bych se rád připojil k Vašim řadám. 
To proto, abyste mi pomohli mé nadšení přiživovat, a já to vaše. To proto, abyste mi za rok 
řekli, kde jsem polevil v čistění zubů, a já řekl vám, kde jste polevili vy. To proto abych mohl 
být u toho co má smysl. Tímto vás žádám o členství v SPS. (s možností platit nižší 
příspěvky, neboť jsem stále student) 
 
Jiří Lopatka 
 
PS: Jako perličku připojuji jednu fotografii. Jsem na ní já se svými kamarády - na vodáckém 
výletě. Zmínil jsem se před nimi, že jsem byl na školení o čistění zubů. Požádali mne, abych 
jim řekl, jak si mají čistit zuby. Celou cestu na raftu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem 
jsem vyprávěl o tom, že je možné, 
aby vám zuby v 60ti letech 
nevypadaly, jak vzniká zubní kaz, 
proč čistit, kde čistit, jak čistit... 
prostě jsem jim vysvětloval, že 
ZEMĚ NENÍ PLACATÁ. Byl jsem 
až u vytržení když si kluci po 
přistání v 
Rožmberku - sami od sebe - 
vyndali kartáčky a začali čistit 
zuby. Přidal 
jsem se k nim a nechal se vyfotit. 
Tady je tedy první důkaz o tom, že 
to s 
profylaxí myslím vážně :-))) 
 


