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To má byť zábava? Kanibalskú diskotéku usporiadali 12
km od miesta činu!
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Máte tip? Dajte nám vedieť
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Otvoriť galériu

Mnohé tváre zdobili kanibalské motívy.
Zdroj: nov, Nový Čas, cosmopolitanclub.sk

Zábava na účet kanibala z Kysaku! V Prešove pred piatimi dňami stovky
ľudí tancovali na Kanibal party, ktorú moderoval dídžej z Kysaku.
Link
Teda z obce, pri ktorej prvého slovenského ľudožrúta zadržali a smrteľne zranili! Len neďaleko potom našli
dva hroby kanibalových obetí, ktorých identitu potvrdili v utorok testy DNA.
Organizátori Kanibal party z Cosmopolitan clubu sa spájaniu s prvým slovenským kanibalom bránia: „S
tragédiou v Kysaku to nijako nesúvisí. Kanibal party sme mali naplánovanú už dlhšie. Predtým bola u nás
podobná zombie akcia. Obe mali obrovský úspech,“ tvrdí spolumajiteľ klubu Jozef Paľa Kočiščák.
Klub bol počas kanibalského podujatia natrieskaný do posledného miestečka. Na parkete sa tiesnilo päť
stoviek tanečníkov, ktorí zaplatili vstupné 1 €. Mnohí dokonca využili ponuku organizátorov a dali si
pomaľovať tvár kanibalskými motívmi.
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Viacerí pravidelní návštevníci klubu tvrdeniu spolumajiteľa neveria a túto akciu označili za nechutnú. „Všetci,
ktorí neodsúdili tento hlúpy žart organizátora, by sa mali nad sebou zamyslieť. Nech sa dajú liečiť, ak im
tragédia v Kysaku neprekáža. Keď niekto niekoho zabije a zje, to je v poriadku? Čo by tí ľudia, čo sa tam
zabávali, povedali, keby sa to stalo niekomu z ich blízkych?“ pobúrene reagoval jeden z mladých ľudí, ktorý
klub pravidelne navštevoval a zaprisahal sa, že do klubu viac nevstúpi.
Kauza Kanibal z Kysaku traumatizuje slovenskú verejnosť. V utorok polícia oznámila, že príbuzní nezvestných
dievčat už nemôžu dúfať, že žijú. Testy DNA potvrdili, že v plytkom hrobe pri Kysaku sa našli telá Lucie
Uchnárovej († 21) zo Sniny a Eleny Gudjákovej († 30) z Oravského Veselého.

Primátor: Ešte raz a skončili ste!
Majitelia diskotéky si priestory prenajímajú od radnice! Primátor Pavel Hagyari tvrdí, že o Kanibal party
vopred nevedel. „V závere uplynulého týždňa som nebol v Prešove a netušil som, že sa niečo také chystá,“
tvrdí. Organizátorov varuje: „Zvažujem, či im dám výpoveď okamžite, alebo dostanú posledné upozornenie:
Ešte jedna takáto nevhodná akcia a v našich priestoroch ste skončili!“ dodal.

0

zdieľaní

Zdieľaj

6

Súvisiace články:
Ellie, ktorú transportovali z Egypta pre vážnu nákazu: Jej telíčko je posiate obrovskými chrastami
Cudzinci z celého sveta opravujú Brekovský hrad: Prečo sme prišli makať na Slovensko zadarmo
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)
Preventívne prehliadky na Slovensku sa rozšíria: Vyšetrenia majú pomôcť k včasnému odhaleniu rakoviny!

Autor: Čas.sk

Nahlásiť chybu Máte tip? Dajte nám vedieť

https://www.cas.sk/clanok/198815/to-ma-byt-zabava-kanibalsku-diskoteku-usporiadali-12-km-od-miesta-cinu/

2/5

30.7.2017

To má byť zábava? Kanibalskú diskotéku usporiadali 12 km od miesta činu! | Nový Čas

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

FOTO

Sväťo Malachovský opäť otcom: Jeho partnerka
Molnárová už porodila!

FOTO

Ellie, ktorú transportovali z Egypta pre vážnu
nákazu: Jej telíčko je posiate obrovskými
chrastami

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

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

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

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

Pri vodnej nádrži na juhu Slovenska sa stratil
rybár Martin: Na brehu našli iba jeho tenisky!
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Nedeľná tragédia pod Poľanou: Požiar v
kuchyni neprežila dôchodkyňa Mária († 72)

Dramatická noc elektrikára Petra: Syna si odrodil sám v obývačke!

NAJČÍTANEJŠIE

24h / 3d / 7d

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
Panika v susednom Poľsku: V centre mesta odpálil muž bombu na svojom tele!

AKTUALITY.SK
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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

Žilina v kríze? Túto prekážku zvalíme a
preskočíme, tvrdí Guľa P Šport.sk

RÝCHLE SPRÁVY
pred 26 min

Merajú rýchlosť P Aktuality.sk
Policajný radar meria rýchlosť v Hubovej smerom do Ľubochne.Zelená vlna RTVS
pred 30 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 38 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

Ellie, ktorú transportovali z Egypta pre vážnu
nákazu: Jej telíčko je posiate obrovskými
chrastami

Sväťo Malachovský opäť otcom: Jeho partnerka
Molnárová už porodila!

https://www.cas.sk/clanok/198815/to-ma-byt-zabava-kanibalsku-diskoteku-usporiadali-12-km-od-miesta-cinu/

5/5

