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Zeť Haliny Pawlowské, grafik Tomáš Břínek alias TMBK

Vdovec Je to nemorální a ubohé
Rychtář:

PRAHA (höh, tuš) – Tohle už je hodně přes čáru! Na výstavě Českoland mohou návštěvníci vidět upravený náhrobek Ivety Bartošové (†48). Jsou na něm dvě blikající
červená světla, jež dávají znamení řidičům a chodcům,
aby nevjížděli a nevcházeli na železniční přejezd...
Kontroverzní výstava
v podzemí hotelu Pyramida na pražském Dlabačově si stanovila cíl
šokovat za každou cenu.

Bude žaloba?
„Jestli nás někdo
nezažaluje, budu zklamanej,“ říká autor exponátů Tomáš Břínek
(38) alias TMBK, který proslul satirickými
kolážemi na sociálních

sítích. „Přináším vizuální zážitek, na který
jen tak nezapomenete...“ slibuje grafik, fotograf, hudebník a také
zeť Haliny Pawlowské
(65). V případě zpěvačky, která v dubnu 2014
dobrovolně
ukončila
svůj život pod koly jedoucího vlaku nedaleko
železničního přejezdu v
Uhříněvsi, ale z tohoto
zážitku spíše mrazí.

Tomáš Břínek

Náhrobek Ivety
Bartošové od
TMBK.

Má svůj hrob
„Považuju to za nemorální a ubohé!“ rozhorlil se Josef Rychtář
(62), když viděl fotku
zneuctěného hrobu své
manželky.
„Člověk,
který toto udělal, se
chce pouze zviditelnit,“ řekl deníku Aha!
vdovec po tragicky zesnulé zpěvačce. „Ivetka
má krásný hrob v Říčanech a pomníček u

Skutečný hrob zpěvačky
na hřbitově v Říčanech.

kolejí v Uhříněvsi, kam
stále chodí její fanoušci
a zapalují tam svíčky...
Jsem zvědavý, kolik
lidí přijde na tohle!“
neodpustil si Rychtář.

Foto Aha! – Tonda Tran, ara

Bartošová (†48)
ukončila svůj
život pod koly
vlaku.

Zneuctil hrob
Bartošové!

Střílí si i z Havla
Výstava Českoland, kde jsou podobně upravené náhrobky i dalších známých osobností,
včetně prezidenta Václava Havla (†75) a muzikanta Dana Nekonečného (†52), potrvá do 11.
října. Asi nejlaskavější je návrh hrobu Zdeňka
Srstky (†83), který celý život miloval pejsky.

Veselý
náhrobek
Srstky.

Pseudo
hrob
Havla.

Tchyně ho
usměrnila
S Halinou to má TMBK
jasné. Jako tchyně si ho
uměla srovnat. „Řekla
jsem Tomášovi, že si ze
mě může dělat legraci
jen do určité míry.
Máme spolu speciální
dohodu,“ přiznala už
před časem Pawlowská.
Ostatní mají ale smůlu.

Místo
pro Dana
Nekonečného.

Konec trápení po 15 letech ● Prostatu Františka Urbana (65) vyléčili v Brně

Problémů s močením ho zbavila pára!
BRNO (zde) – Patnáct let
trápily Františka Urbana (65)
urologické problémy. Zpočátku mu pomáhaly léky, postupně ale přestaly zabírat.
Definitivně mu pomohl až
speciální zákrok v Brně, pára
vpuštěná do penisu.

„Léky mi dlouhá léta pomáhaly. Před půldruhým
rokem ale přestaly zabírat.
Můj lékař mi proto doporučil vyzkoušet novou metodu
léčby. Po zavedení páry do
penisu jsem jako by omládl
o 20 let,“ popsal Urban.

Jeden z prvních pacientů
v ČR, který souhlasil s touto metodou, vidí i další pozitiva. „Vše šlo velmi rychle. Po odborném vyšetření
jsem šel za pár dnů na zákrok. Trval několik minut.
V nemocnici jsem přespal

a na druhý den jel domů,“
upřesnil.
Mohl si vybrat, zda zákrok
chce bez anestezie, či s ní.
„Byl jsem sice ujištěn, že je
zákrok bezbolestný, ale přece jen jsem ji raději zvolil,“
přiznal s úsměvem Urban.

Primář Dalibor
Pacík (vlevo)
a pacient
František
Urban.

Unikátní metoda Jak to funguje?

Lékaři urologického oddělení
fakultní nemocnice v Brně.

Vznikla v USA po 15letém
vývoji. Výrazně se na ní
podílel jeden z nejvýznamnějších světových urologů
a dlouholetý primář urologie FN Brno Dalibor Pacík.
Ten od pátku 18. září vede
nově zřízené urologické
centrum v Surgal Clinic v
Brně. Centrum má kapacitu 100 pacientů měsíčně s
nezhoubnou prostatou.

Jeden mililitr vody je
ve speciálním přístroji
změněn v páru. Poté je
při teplotě 70 stupňů
zavedena do penisu. Zákrok trvá v řádu sekund.
Metoda je málo invazivní,
nepoškozuje tedy nijak
vnitřní orgány. Výsledek
se dostaví cca 3 až 4
týdny po zákroku.

Foto Aha! – Hynek Zdeněk

Další léta bez problémů
V USA se podrobilo této metodě už přes
30 tisíc mužů. První ji využili v roce 2015.
Dodnes nepotřebují v souvislosti s prostatou žádný další zákrok.

Zapálili halu
bezdomovci?

Foto HZS PK

PLZEŇ (rv) – V opuštěném areálu u plzeňského
zimního stadionu vzplála pustá hala (na snímku). Kvůli hustému kouři
nejezdily několik hodin
vlaky z Plzně na Klatovy. „Zasažená plocha byla
zhruba 3000 metrů čtverečních, škoda je odhadnutá na 1,5 milionu,“ řekl
mluvčí hasičů Petr Poncar.
Vyšetřovatelé teď zjišťují,
proč neobývaný, ale bezdomovci často navštěvovaný objekt, vzplál.

