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V Prešove usporiadali kontroverznú kanibalskú diskotéku
Kanibalskú diskotéku zorganizovali v jednom z prešovských nočných klubov. Majiteľ baru to nepovažuje za
nevhodné.
25. máj 2011 o 0:00 Ingrid Timková

Cez víkend sa na diskotéke mladí zabávali na Kanibal párty.(Zdroj: internet)

Kanibalskú diskotéku zorganizovali v jednom z prešovských nočných klubov. Záujem bol veľký. Návštevníci mali
tváre pomaľované. Majiteľ baru to nepovažuje za nevhodné.
PREŠOV. V podobných akciách chcú pokračovať. Lebo vraj ľudia sa chcú zabávať. Nezdá sa im to nevhodné ani v súčasnosti,
keď Slovenskom otriasa obvinenie z ohavného činu kanibalstva. Ani vzhľadom na obete a ich rodiny.
Názory sa rôznia
Jeden zo spolumajiteľov baru Jozef Paľa Kočiščák uviedol, že o akciu bol mimoriadne veľký záujem: „Prišlo okolo päťsto ľudí.
Predtým sme robili Zombie párty, teraz Kanibal párty. Budeme v tom pokračovať, ľudia sa chcú zabávať.“
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Na otázku, či podujatie má súvis s prípadom kanibala z Kysaku, ktorý vyšetruje polícia, odpovedal: „V podstate ani nie.“
Diskdžokejom bol, podľa letákov, DJ Kvaka z Kysaku. Ohlasy na zábavu boli rôzne. „Podľa mňa to bola dobrá akcia, ľudia sa
fajn zabávali. A názov Kanibal párty sa mi zdal celkom vtipný,“ myslí si Prešovčan Jozef Leonard Stopko, ktorý sa diskotéky
zúčastnil.
„Rada chodím do tohto podniku. Ale toto nebolo vhodné vzhľadom na rodiny obetí aj obvineného,“ uviedla Katarína Hlavatá
z Kendíc (okres Prešov).
Nepovažuje to za odsúdeniahodné
Kočiščák v diskusii k tomuto problému na internetovej sociálnej sieti napísal, že „jedna zo svetových kultúr je aj
kanibalizmus.“
Názory v nej odzneli rôzne, mnohí mladí takto „tematicky“ ladenú diskotéku odsúdili. Majiteľ im odkázal, aby
„neodsudzovali“ iných. A dodal: „Lebo nevieš, čo tvoj pradedo jedol.“
Usporiadatelia neuvažovali nad tým, žeby takúto zábavu zrušili. „Každý to berie zo svojho uhla pohľadu. Polovica to zobrala
dobre, druhá zle,“ dodal. Za nevhodné to nepovažuje: „Bolo to úplne v pohode.“
Chcel ich vyhodiť
Iný názor má primátor mesta Prešov Pavel Hagyari. Podnik totiž sídli v mestských priestoroch. Ten dokonca zvažoval aj
okamžitú výpoveď.
„Som smutný a rozčarovaný z toho, že existujú osoby, ktoré nemajú žiadnu úctu voči ľuďom, ktorých postihlo toto nešťastie.
O takýchto veciach sa nežartuje. Ak sa ešte raz niečo také zopakuje, dostanú z mestských priestorov výpoveď,“ vyhlásil.
Psychiatrička: Teraz je to nevhodná zábava
Podľa psychiatričky Danice Caisovej účasť na takejto akcii nezanechá na návštevníkoch žiadny hlboký vplyv. Myslí si však,
že nie je to vhodná zábava v takejto situácii, ako je teraz.
„Jediné, čo ja by som považovala za odsúdeniahodné, je zneužívanie nešťastia niekoho iného na recesiu. Toto môže v
mladých ľuďoch vyvolať presvedčenie, že všetky hranice sa dajú prekračovať. Čo pre mladého človeka nie je správne. Lebo
mladý človek má vedieť, kde sú hranice. Vedieť, čo je ešte vkusné, čo málo vkusné a čo dokonca nevkusné.“
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Prešova a šarisškého regiónu nájdete na prešovskom Korzári

Nechajte si posielať ranný prehľad správ z Korzára e-mailom
Zadajte e-mail

ODOBERAŤ NEWSLETTER

Najnovšie príspevky:
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preco primator mesta Presov Pavel Hagyari , neodpovedal redaktorom SME na ich otazku odpovedou :„Som smutný a rozčarovaný z toho, že existujú
média, k...
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nevkusni su nasi predstavitelia moci, ktori najprv kvoli mailu zastrelili cloveka a potom ho oznacili za kanibala
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ORBIS - PRED 6 ROKMI

Nikoho zrejme na párty neuvarili v kotli a nezjedli. Beriem to ako recesiu, i keď dosť absurdnú. Alle v ten deň , keď chytli vraha dvoch diuevčat tak ...

SESQUIDEUS - PRED 6 ROKMI

Vážne by som chcel mať takéto problémy. Teda, nie že by som ich mal nejako veľa, ale koho už toto trápi, musí na tom byť véľmi zle...

RACIONAL - PRED 6 ROKMI

morálny suterén. (Kanibalizmus je jedna z kultúr....ty kokso !!)

+ PRIDAŤ PRÍSPEVOK
ČÍTAŤ CELÚ DISKUSIU (18)

Neprehliadnite tiež
Fanúšikovia sa so Saganom po novom zdravia lakťovkou
Fotografie a videoreportáže z cyklistického ošiaľu v Krakove.

Muž si pílou vážne poranil ruku
Do košickej nemocnice ho z Jezerska previezol vrtuľník.

Ako sa zmenili Košice za desať rokov. Fotografie a názory
Rastú a zahusťujú sa. Najmä vďaka eurofondom a developerom.

Vystúpenie Lúčnice v Tatrách venujú profesorovi Nosáľovi
Predvedú najslávnejšie diela svojho zosnulého umeleckého šéfa a choreografa.
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Hlavné správy zo Sme.sk
EKONOMIKA

Slovák navrhol nový vzhľad pre lístky na vlaky, železničiari ho odmietli
Železničná spoločnosť vraví, že na návrhoch chýbajú dôležité údaje a pri medzištátnych
lístkoch musí rešpektovať medzinárodné pravidlá.

SVET

Narodila sa v Nemecku, no vyhostili ju. V Nepále nikdy nebola
Za tínedžerku sa postavili spolužiaci.

ŠPORT

Spravodlivosť pre Sagana. Poliaci fandili Slovákovi v špeciálnych tričkách
Sagan je v Poľsku ako domáci.

PLUS

Segedín náš každodenný. Ako žijú ľudia so superobezitou
Spoločnosť nie je pripravená na superobéznych ľudí. Vyšetrujú ich v zoologických záhradách a
poisťovne hradia liečbu len výnimočne.

Donáška Dovolenka Reality Recenzie Reštaurácie Zľavy

Bowling pri trati
Jazdecká 1/A
Prešov
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