30.7.2017

Brat kanibala je známy muzikant: Čo o ňom prezradil v SMS? | Nový Čas

C I

Nedeľa 30. 7. Libuša

12.05.2011, 00:00

|

Správy

|

Krimi

|

Domáce krimi

Brat kanibala je známy muzikant: Čo o ňom prezradil v
SMS?
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Máte tip? Dajte nám vedieť
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Otvoriť galériu

SMS Mariána Čurka o jeho bratovi.
Zdroj: anc

Slovensko už pozná totožnosť muža, ktorý chcel podľa polície rozštvrtiť a
zjesť Švajčiara. Bratom Mateja Čurka († 42) je navyše známy muzikant!
Link
Slovenským kanibalom má byť Matej Čurko († 42), brat známeho hudobníka Mariána Čurka, ktorého ľudia
poznajú ako úspešného hudobného skladateľa a režiséra. Najnovšie vystupuje v markizáckej relácii Partička.
To, že sú súrodenci, priznali ľudia z dediny Sokoľ, ktorým sa Matej chválil, a esmeskami to Novému Času
potvrdil aj jeho brat Marián.

„Od pondelka som odcestovaný na dovolenke a je to pre mňa šokujúca správa, ba až zlý žart,“ povedal včera
pre Nový Čas hudobník Čurko. S bratom sa takmer vôbec nestýka, naposledy sa vraj stretli pred dvoma rokmi.
„Rozhodne nepôjdem za ním do nemocnice a bol by som rád, keby nikto z mojich blízkych nešiel. Za to, čo im
pripravil,“ zdôraznil hudobník.
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O bratovej záľube k zbraniam vedel dlho. „Nemám rád ľudí, ktorí majú doma zbrane, lebo podľa mňa ich
nakoniec použijú. Malo byť všetkým v Košiciach čudné, prečo ich doma zhromažďuje,“ dodal Marián Čurko. Z
toho, čo sa v utorok odohralo v Kysaku aj v súvislosti s prípravou vraždy spojenej s kanibalizmom, je
zhrozený. „Najradšej by som bol, keby sa na toho človeka navždy zabudlo,“ uzavrel.

O šokujúcom prípade Slováka Mateja Čurka píše celý svet. Slovák sa so Švajčiarom so samovražednými
sklonmi cez internet dohodol, že ho zabije a nakoniec skonzumuje. Jeho cieľom podľa polície bolo najprv
svoju obeť omámiť, potom bodnúť do srdca a jej telo rozštvrtené skryť do pripravenej jamy posypané
korením. Následne si mal chodiť na miesto po časti tela a konzumovať ich. Švajčiar si to nakoniec rozmyslel a
prípad oznámil polícii. Na miesto stretnutia už prišiel policajný agent. Po tom, ako Matej Čurko potvrdil, že
má pri sebe pílky, nože, skrutkovače, igelitové vrecia, tabletky na omámenie a čierne korenie, kukláči spustili
akciu. Polícia tvrdí, že Čurko sa pokúsil zastreliť policajného agenta, pri prestrelke dostal päť rán od
snajperov, podarilo sa mu však postreliť jedného zo zasahujúcich kukláčov. Obaja skončili hospitalizovaní v
nemocnici.

Čo vedie ku kanibalizmu?
Jednoznačne povedať, prečo sa niekto rozhodne skonzumovať človeka, je veľmi náročné. „Bez dôkladných
vyšetrení sa nedá zovšeobecniť, z akých pohnútok taký človek koná,“ povedal hlavný odborník ministerstva
zdravotníctva pre psychiatriu Ivan Dóci. Podľa neho môže trpieť psychickým problémom, ale môže ísť aj o
vážnu duševnú poruchu. „Môže sa aj stať, že by išlo o človeka, ktorý nie je duševne chorý, ale sa tak
jednoducho rozhodol,“ dodal Dóci.
Náš hlavný odborník na choroby ľudskej duše sa počas svojej praxe s prípadom kanibalizmu u nás nikdy
nestretol a ani nepočul o tom, že by s ním mal skúsenosti niekto z jeho kolegov. Čo viedlo k týmto chúťkam
slovenského kanibala, by zaujímalo aj inú odborníčku. „Kanibalizmus nie je až taký neobvyklý, ale nie za
týchto podmienok, ľudia sa k nemu uchyľujú pri nedostatku potravy,“ myslí si psychiatrička a sexuologička
Danica Caisová. Podľa nej môže mať takéto konanie sexuálny motív. „V takomto prípade môže ísť o sadizmus
vyexponovaný do maxima,“ myslí si odborníčka.
Na strane toho, ktorý sa chcel dať zjesť, by zase išlo o extrémny masochizmus. Ak by v tom nebol sexuálny
motív, môže ísť podľa Caisovej o duševnú poruchu. „Nikdy som sa s takýmto prípadom nestretla, zatiaľ to
poznám iba z literatúry,“ tvrdí odborníčka.
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Kto je Marián Čurko?
Úspešný hudobný skladateľ a aranžér, autor pôvodnej hudby pre reklamu, televíziu, rádiá, hudobné zvučky,
hudobné džingle. Stojí za zvučkami pre markizácke aj jojkárske televízne noviny, seriály ako Panelák,
Mafstory, Duchovia či Zborovňa, Dievča za milión, Miliónový tanec, Pošta pre teba, Zmenáreň a ďalšie. Hoci
jeho tvorbu diváci dobre poznajú, samotného autora spoznali až ako „uleteného“ klaviristu z relácie Partička.
Vyštudoval na VŠMU ﬁlmovú réžiu, ale napokon ho pohltilo skladanie hudby. Narodil sa v Košiciach, ale
momentálne žije na vidieku blízko Bratislavy.

0

zdieľaní

Zdieľaj

44

Súvisiace články:
Pri vodnej nádrži na juhu Slovenska sa stratil rybár Martin: Na brehu našli iba jeho tenisky!
Nedeľná tragédia pod Poľanou: Požiar v kuchyni neprežila dôchodkyňa Mária († 72)
V Prešovskom kraji sa zrazili dve osobné autá: Šofér jedného bol ožratý!
Starostka obce pri Lučenci, kde auto zrazilo tri deti: Akoby sa druhý raz narodili!
Vlak na Horehroní zrazil Tomáša († 26): Sedel polovyzlečený na koľajniciach!
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Nela Pocisková o živote s Tůmom: Prečo sa
Filip vysťahoval z našej spálne

Jakub Prachař o nevere a kríze v manželstve:
Všetkých odbil jednou vetou

FOTO

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

Andy Kraus o chystaných projektoch: Hlava v
smútku zo slovenských divákov

FOTO

Nečakaná facka pre Slovákov, ktorí
smerovali na dovolenku do Bulharska:
Uväznení na letisku!

Sagan sa znovu pripomenul celému svetu:
Konečne sa smeje už aj on!

Najnovšie z rubriky
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Pri vodnej nádrži na juhu Slovenska sa stratil rybár Martin: Na brehu
našli iba jeho tenisky!

Nedeľná tragédia pod Poľanou: Požiar v
kuchyni neprežila dôchodkyňa Mária († 72)
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rýchlik!

V Prešovskom kraji sa zrazili dve osobné autá:
Šofér jedného bol ožratý!

Hrôza neďaleko Košíc: Rastislav († 17) vystúpil z vlaku, zrazil ho protiidúci

NAJČÍTANEJŠIE
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1. Čitateľ odfotil na bratislavskom letisku známeho slovenského politika: Páni, ten ale zostarol!
2.

Sekundy hrôzy zachytené na Milanovej kamere: Uvidíte, čo spravil šialený kamionista, zabudnete
dýchať!

3. Novomanželka na dovolenke omylom vošla do cudzieho apartmánu: Po tom, čo tam zažila, sa radšej
zabila!
4. Prišlo to ako blesk z jasného neba: Utajená svadba najbohatšieho slovenského športovca!
5. Plačková po rozchode počúvla kurióznu vzťahovú radu: Toto spravila a muž sa k nej vrátil!
6. Najbohatší Slovák Andrej Babiš s Monikou: Miliardárska svadba za 10 minút, vieme detaily!
7. Život úspešnej slovenskej tenistky sa obrátil naruby: Z nevinného fľaku sa vykľula vážna choroba
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8. Panika v susednom Poľsku: V centre mesta odpálil muž bombu na svojom tele!
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Viac

Drogy a neviazaný život ju obrali o rodinu. Po
otcovi zdedí milióny P Aktuality.sk

Bombardéry USA preleteli nad Kóreou, aby
varovali Kim Čong-una P Aktuality.sk

Prehovoril o ﬁnancovaní Smeru. Vyhrážali sa
mu fyzickou likvidáciou P Aktuality.sk

Zidane už nechce vidieť zmeny v kádri:
Mužstvo je veľmi dobré P Šport.sk

RÝCHLE SPRÁVY
pred 7 min

Merajú rýchlosť P Aktuality.sk
Policajný radar meria rýchlosť v Hubovej smerom do Ľubochne.Zelená vlna RTVS
pred 11 min

Drogy a neviazaný život ju obrali o rodinu. Po otcovi zdedí milióny

P Aktuality.sk

Dcéra zosnulej hudobnej legendy, speváka Michaela Hutchencea (INXS) – Tiger Lily(21) v týchto dňoch
zdedí rozprávkové peniaze.
pred 20 min

Turci tvrdia, že zabili 12 kurdských militantov v Iraku

P Aktuality.sk

Turecká armáda informovala, že pri náletoch
12 militantov
kurdskej strany pracujúcich.
Viaczabila
z rýchlych
správ

Nový Čas

FOTO

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

Cudzinci z celého sveta opravujú Brekovský
hrad: Prečo sme prišli makať na Slovensko
zadarmo

https://www.cas.sk/clanok/197900/brat-kanibala-je-znamy-muzikant-co-o-nom-prezradil-v-sms/

6/6

