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Markíza sa zabáva na kanibalovi: Judínyová šokovala
mäsom!
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Máte tip? Dajte nám vedieť

18

Brat Marián Čurko kanibalovo vyčíňanie nechápe.
Zdroj: petra áčová

V Markíze sa stal hlavnou témou televíznej zábavy kanibal z Kysaku.
Najprv si z ohavného činu, ktorý vydesil celé Slovensko, uťahovali v
Adela show.
Link
Potom pribudli nemiestne otázky v Smotánke a hlúpe vtipy v SuperStar. Zdá sa, že v Záhorskej Bystrici vôbec
neberú ohľad ani na tých, ktorým šokujúci prípad zničil život. Navyše, kauza Kanibal sa stala doslova
celosvetovou témou a nikomu inému sa vtipná nezdala.
902546:gallery:true:true:true

Nevhodné poznámky na adresu kanibala Mateja Čurka († 42), ktorého polícia podozrieva z otrasných činov, v
Markíze pribúdajú ako huby po daždi. Pritom v Televíznych novinách sa počas prvých dní stavali ku kauze
zdržanlivo. Napríklad vôbec nespomínali meno kanibalovho brata Mariána Čurka, ktorý hrá na klávesoch v
markizáckej Partičke. Teraz akoby mali v Záhorskej pocit, že treba dohnať všetko zameškané.
Odštartovala to Adela Banášová, ktorá vo svojej relácii dala divákom návod, ako kanibala odhaliť a k tomu
vystavila na stolíku tanečnicu Ivanu Surovcovú obloženú zeleninou a s citrónom v ústach. „My sme
nežartovali na konto konkrétnych osôb. Vtipy o kanibaloch boli staré,“ vysvetľovala moderátorka, ktorá však
musela tieto vtipy vytiahnuť práve v týchto dňoch. Po nej nasledovala Erika Judínyová, ktorá bratovi kanibala
Mariánovi Čurkovi kládla otázky absolútne za hranicou vkusu.
905872:gallery:true:true:true
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„Priniesol domov niekedy niečo, čo by mohlo pripomínať ľudské mäso? ... a zabil ich čím, sekáčom?“ chcela
vedieť Judínyová. V investigatívnej relácii by takéto otázky mali miesto, ale nie v zábavnej relácii Smotánka.
„Otázky boli kladené s maximálnym citom. Za roky praxe viem, čo si môžem a nemôžem dovoliť. Robila som
to tak, aby som neublížila ani Mariánovi, ani jeho rodine, ani rodičom,“ snažila sa obhajovať Judínyová. Na
príbuzných obetí zrejme zabudla. Absolútnu korunu všetkému nasadil Leoš Mareš v priamom prenose
SuperStar, ktorý začal o kanibalovi rozprávať vtipy! A na počudovanie, zodpovedným v televízii to pripadá
normálne! „Nebolo to v scenári, bola to improvizácia Leoša Mareša v súvislosti s aktuálnou témou, ktorá v
týchto dňoch rezonuje na Slovensku. Nebudeme ho sankcionovať,“ reagovala hovorkyňa Markízy Oľga
Dúbravská.
Nový Čas teda ďalej zisťoval, či sa vedeniu v Záhorskej zdá vhodné, že ich moderátori sa na kanibalovi
zabávajú a či sa to nechystajú rázne ukončiť. „Táto téma veľmi intenzívne rezonuje v spoločnosti a vo
všetkých médiách, výnimkou nie sú ani formáty TV Markíza,“ odpovedala stroho Dúbravská. Komu okrem ľudí
z Markízy pripadajú tieto žarty vtipné?
Banášová predstavila Ivanu Surovcovú ako veľmi chutného hosťa

Adela Banášová: - Ako zistíte, že vás chce niekto zjesť?
Po prvé: Partner si pred spaním na nočný stolík odkladá koreničky a príbor.
Po druhé: Príde vám z Kysaku pozvánka na Dni mäsa s jednosmerným vlakovým lístkom.
Po tretie: Sused vás zavolá na zabíjačku a už vo dverách vám povie, že prasa ešte chvíľu mešká, aby ste sa
nehnevali.
Po štvrté: Nová procedúra, vo wellness centre vám ponúknu relaxáciu v trojobale. A ako zistíte, že vás chce
naozaj niekto zjesť?
Keď sa kúpete v horúcej vode vo vani, vedľa vás pláva mrkva a bobkový list.
Erika Judínyová v rozhovore s bratom Mateja Čurka, Mariánom

Erika Judínyová: - Marián, prepáč, ale priniesol domov niekedy niečo, čo by mohlo pripomínať ľudské mäso
alebo pozostatok človeka?
Marián Čurko: - Podľa mňa sa to nikdy nestalo. Ja som tam ako nebol, tak neviem, ale neverím, že by to
urobil. Študoval som si na internete ten prepis. Ľudia, ktorých vyhľadával, chceli zomrieť a on im ako keby
urobil len ten servis.
Erika Judínyová: - A zabil ich čím, nejakým sekáčom? Marián Čurko: - To nevieme. A prečo kanibalizmus? To
neviem, možno nejaký rituál.
Erika Judínyová: - A to bolo surové alebo upravené? A kde to robil?
Marián Čurko: - Len ukázal, že nevie.
Mareš vtip o kanibalovi zopakoval niekoľkokrát

Leoš Mareš si priamo pred kamerami začal uťahovať z kanibala z Kysaku, keď stál na pódiu Lukáš Adamec,
pôvodom Koš i čan. „Z Košíc je aj kanibal. Mimochodom, jeho najobľúbenejšia pesnička bola od skupiny Team
- Mám na teba chuť, stále ťa chcem, kúsok po kúsku, celú ťa zjem.
Anketa
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Súvisiace články:
Modrovský po vyšachovaní z markizáckeho Let´s Dance: Po tanečníkovi skočila konkurencia!
Andy Kraus o chystaných projektoch: Hlava v smútku zo slovenských divákov
Nela Pocisková o živote s Tůmom: Prečo sa Filip vysťahoval z našej spálne
Život úspešnej slovenskej tenistky sa obrátil naruby: Z nevinného fľaku sa vykľula vážna choroba
Herec René Štúr z Tvoja tvár znie povedome: Maká na sebe ako Schwarzenegger!
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Jakub Prachař o nevere a kríze v manželstve:
Všetkých odbil jednou vetou

Sväťo Malachovský opäť otcom: Jeho partnerka
Molnárová už porodila!

FOTO

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

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

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

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

Najnovšie z rubriky

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

FOTO

Život úspešnej slovenskej tenistky sa obrátil
naruby: Z nevinného fľaku sa vykľula vážna
choroba

Herec René Štúr z Tvoja tvár znie povedome:
Maká na sebe ako Schwarzenegger!
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Bábätko celebritnej vizážistky Lucid udivuje výzorom: Videli ste už takéto 5mesačné dieťa?!
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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!

AKTUALITY.SK

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 31 min

Merajú rýchlosť P Aktuality.sk
Policajný radar meria rýchlosť v Hubovej smerom do Ľubochne.Zelená vlna RTVS
pred 35 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 43 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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