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Manželka kanibala prehovorila! Eva, žena Mateja Čurka († 42), ktorého
zastrelila polícia, podala svedectvo o svojom manželovi.
Link

e

Aj napriek obrovskej bolesti v srdci poskytla svoje vyjadrenia denníku Korzár o manželovi, ktorého meno
polícia spája s hroznými ohavnosťami.
Podľa polície si Čurko hľadal na internete svoje obete, ku ktorým mal začiatkom mája patriť istý Švajčiar. Ten
sa však v poslednej chvíli zľakol a zalarmoval políciu. Muži zákona pri prestrelke Čurka ťažko poranili a
neskôr zomrel v nemocnici. O niekoľko dní policajti našli v kysackom lese dve zohavené telá žien, ktoré
pripisujú zvráteným chutiam slovenského kanibala.
Manželka Eva však stále verí v jeho nevinu a na manželovi si podľa vlastných slov nevšimla nič podozrivé:
„Videla som na ňom, kedy je nervózny, kedy ho niečo trápi. Boli sme spolu vyše 10 rokov. Väčšinu času sme
strávili spolu, deti boli na neho veľmi naviazané, už teraz nám hrozne chýba.“
Eva neverí, že dôkazy, ktoré zaistila polícia v ich dome, sú skutočné. Keď za ňou prišli policajti v deň zranenia
jej muža, zažila nepríjemný šok. „Povedali mi, že manžel postrelil policajta. Keď som sa pýtala, čo je s mužom,
vraveli, že nevedia,“ hovorí manželka Mateja Čurka, ktorú potom muži zákona odviezli do Obišoviec na
obhliadku auta jej muža.
Nočná domová prehliadka
Medzitým jej jeden z policajtov prezradil, že pri prestrelke zranili aj jej manžela. „Chcela som vedieť, čo sa
stalo a ako došlo k streľbe. Povedali, že sa to dozviem neskôr. Stále som nevedela, o čo ide. Pýtali sa, či mám
zabezpečené deti, či je o ne postarané. Po obhliadke auta ma zobrali do budovy ÚBOK-u (Úrad boja proti
organizovanej kriminalite). Pustili ma až po niekoľkých hodinách,“ posťažovala sa Čurkova žena, ktorá odtiaľ
zamierila k rodičom.
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49 robiť domovú prehliadku v ich dome v Sokoli. „Celý ten priebeh i starosť o
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moje deti vo mne vzbudzuje dojem, že aj tie veci, ktoré sa našli v dome, či neboli nastrčené,“ útočí na

policajtov pani Eva a pokračuje: „Boli na takých miestach, kde ja bežne chodievam, manžela som poznala, bol
nesmierne opatrný, aj v tom, ako boli zbrane uschované. Neviem, to všetko vo mne vzbudzuje nedôveru k
polícii. A aj keď nás na začiatku upozornili, že sa budeme držať pohromade, nemala som pocit, že všetci
postupujeme podľa týchto pravidiel. Policajti išli naraz do niekoľkých izieb a ja som nemohla byť všade.
Neverím, že manžel tam mal podozrivé veci.“
Dôkazy vdovu nepresvedčili
Eva nedôveruje ani dôkazom, ktoré polícia našla v lese podľa súradníc v Čurkovom počítači. Objavili tam
tajný hrob, v ktorom boli dve zohavené ženské telá, oltárik so sviečkou, skoby, laná a čakan. „Neverím tomu.
Viete, oni ho zastrelili. Ja si neviem predstaviť, že päť ostreľovačov nevie zneškodniť človeka tak, aby ho
nezabili,“ zamýšľa sa.
„Oni nám ho zastrelili a nedovolili mu povedať nám pravdu. Zomrel korunný svedok, možno aby na povrch
nevyplávala iná pravda. Môj manžel sa často sťažoval, bojoval za svoje práva, viem, že žaloval aj premiérku,
ale ja o tom nemám žiaden dôkaz,“ naznačuje, že mohlo ísť o politickú vraždu. Šokovali ju informácie polície
na tlačovej besede. Tvrdí, že jej z domu všetko zobrali vrátane počítačov.
„Doma som odrezaná od sveta, správy nemôžem pozerať, lebo deti sú stále pri mne. Mladšia dcéra má 9
rokov a nepohne sa odo mňa. Až v robote som si to pozrela a myslím si, že keď polícia videla, ako sa verejná
mienka obracia, vyšli s úžasnou bombou, aby si ľudí obrátili na svoju stranu. Chceli ukázať, že majú v Sokoli
svetový unikát - kanibala, niekoľkonásobného vraha, chorého človeka, ktorý sa dokázal tak úžasne
pretvarovať, že sa celý život správal ako perfektný otec,“ neustále bráni manžela pani Eva.
Vraj neovládal cudzie jazyky
Polícia zverejnila obsah vaku, ktorý mal slovenský kanibal pri stretnutí so „Švajčiarom“ pri sebe. Pani Eva
vraví, že taký vak nikdy v živote nevidela. Podľa jej slov mal doma ruksak, ktorý bežne používal, keď chodil na
streľby. „Zverejnili obsah vaku, ale podľa mňa sa dá všetko nastrčiť. Je tam strašne veľa nejasností. Netuším,
prečo z neho urobili experta na počítače. Netvrdím, vyznal sa, ale nebol expert. Dokonca neovládal ani cudzie
jazyky,“ vyrukovala s prekvapujúcim tvrdením manželka.
„Neviem si predstaviť, ako komunikoval v angličtine cez e-mail aj na mieste s agentom. Veď nevedel pomôcť
ani dcére pri domácej úlohe z angličtiny na prvom stupni základnej školy. Nikdy nenavštevoval žiaden
anglický kurz. Ovládal len technickú angličtinu.“
Čurkova žena považuje zásah policajtov proti jej manželovi za neadekvátny. „Prečo ho neprišli zatknúť domov,
ale išli ho zastreliť?“ pýta sa zronená žena a pokračuje vo výčitkách: „Nepáči sa mi tiež, ako polícia posúva
médiám informácie a hneď sa zverejňujú mená. Nedodržiava sa tu prezumpcia neviny, ide o pošliapanie
ľudských práv. Nechcem, aby moje deti mali problémy, aby sa ešte niekomu niečo náhodou stalo!“
Chcela, aby povedal pravdu
Prečo Čurko išiel v osudný deň na rázcestie v Kysaku, jeho žena netuší. Podľa jej slov mu nedali šancu, aby to
povedal, pretože ho zastrelili. „Ja som to strašne chcela, aby prežil. Chcela som vedieť, prečo tam bol. Žiaľ, už
sa to nikdy nedozviem,“ smúti vdova. Čurko poznal lesy v okolí Kysaku, ale na prechádzky chodieval podľa jej
slov zriedka, väčšinou v zime. Navyše neverí, že si naplánoval takúto akciu tesne pred jej narodeninami, ktoré
mala v nedeľu. „To by mi neurobil,“ plače Eva Čurková.
Neodídeme zo Sokola!
Po všetkej tej hrôze súvisiacej s jej nebohým mužom však vdova neplánuje odsťahovanie zo Sokola. „Určite
nie. Nebola som tam len niekoľko dní. Veď ten dom staval manžel pre nás, my sme tam žili, vychovali deti,
plánovali sme si budúcnosť. Zostaneme tam. O niečom takom som neuvažovala, prvé dni boli však veľmi
ťažké, nechceli sme byť sami doma,“ uzavrela Eva Čurková.
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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!
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Andy Kraus o chystaných projektoch: Hlava v
smútku zo slovenských divákov

Nela Pocisková o živote s Tůmom: Prečo sa
Filip vysťahoval z našej spálne

FOTO

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

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

FOTO

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

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

Najnovšie z rubriky

Pri vodnej nádrži na juhu Slovenska sa stratil rybár Martin: Na brehu
našli iba jeho tenisky!
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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
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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
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
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Merajú rýchlosť P Aktuality.sk
Policajný radar meria rýchlosť v Hubovej smerom do Ľubochne.Zelená vlna RTVS
pred 20 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 28 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
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Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

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

Výbuch nálože v metropole Somálska:
Zahynulo najmenej 5 ľudí

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

Modrovský po vyšachovaní z markizáckeho Let
´s Dance: Po tanečníkovi skočila konkurencia!

Nečakaný úkaz u susedov v Rakúsku:
Zaznamenali dve zemetrasenia!
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