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Obete kanibala Čurka († 42)? Polícia našla dve telá a
oltár!
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Máte tip? Dajte nám vedieť

7

Otvoriť galériu

Toto všetko našla polícia u Mateja Čurka († 42).
Zdroj: PZ

Polícia v utorok zverejnila ďalšie šokujúce zistenia v kauze kanibal.
Policajný prezident Spišiak povedal nové podrobnosti o prípade Mateja
Čurka († 42).
Link
O nových závažných zisteniach informoval na stretnutí s novinármi policajný prezident Jaroslava Spišiak.
Polícii sa podľa údajov nájdených v Čurkovom († 42) počítači podarilo nájsť GPS súradnice podozrivého
miesta v okolí kysackého lesa. Tam našli policajti improvizovaný oltár, ktorý sa skladal z pňa stromu a
sviečok.
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Okrem toho našli v utorok ráno na mieste aj krompáč a hrob s dvomi obeťami. V jednej jame ležali
pozostatky dvoch ženských tiel prikryté fóliou. Jedno telo bolo nahé, druhé malo na sebe pozostatky
oblečenia. Spišiak sa vyjadril, že chýbajúce časti tiel boli zhodné s fotograﬁami, ktoré Čurko poslal mailom do
Švajčiarska. Na mieste sa našli aj skoby a laná, ktoré Čurko mohol používať na vyväzovanie obetí. Podľa
polície bolo oblečenie jedného z tiel zhodné s oblečením nezvestnej ženy zo Sniny.
Nájdené predmety teraz policajní špecialisti podrobujú expertízam v odborných ústavoch. Takisto polícia
porovnáva DNA príbuzných nezvestných žien s telami obetí.
Policajný prezident Spišiak nechcel s ohľadom na spolupatričnosť k obetiam a ich pozostalým povedať, ktoré
časti tiel obetiam chýbajú, ani to, či má polícia podozrenie a dôkazy, že Čurko bol skutočne kanibal.
Matej Čurko († 42) z obce Sokoľ (okres Košice-okolie) mal podľa polície zvrátené kanibalské chúťky. Kukláč
ho postrelil minulý utorok pri policajnej akcii. Kanibal mal podľa polície omámiť Švajčiara, potom ho zabiť a
jeho časti postupne zjesť.
Pri policajnej akcii na jeho zadržanie Čurko strieľal a podľa polície zasiahol kukláča (37). Stav zraneného
policajta je naďalej veľmi vážny. Je stabilizovaný, no stále musí byť pre poranenie pľúc na riadenom dýchaní.
Bol napojený na umelú ventiláciu, avšak po zlepšení zdravotného stavu komunikuje s okolím a podľa
informácie policajného prezidenta dýcha už sám.
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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!
Vlak na Horehroní zrazil Tomáša († 26): Sedel polovyzlečený na koľajniciach!
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FOTO so známou
Ženích

Dvojica sa teší

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

Sväťo Malachovský opäť otcom: Jeho partnerka
Molnárová už porodila!

S manželkou

Iná Nela:

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

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

FOTO Ellie (1)
Maličkú

Andy Kraus:

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

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

Najnovšie z rubriky
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Požiar zasiahol

Záber z miesta

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

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

AKTUALITY.SK

Viac

Americké

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

Adam Jakubech

Prehovoril o ﬁnancovaní Smeru.
Vyhrážali sa mu fyzickou likvidáciou

Nová posila OSC Lille si dovolenky
užíva. Jakubech plával aj so žralokmi

P Aktuality.sk

P Šport.sk

RÝCHLE SPRÁVY
pred 47 min

Merajú rýchlosť P Aktuality.sk
Policajný radar meria rýchlosť v Hubovej smerom do Ľubochne.Zelená vlna RTVS
pred 51 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.
12:00

Turci tvrdia, že zabili 12 kurdských militantov v Iraku

P Aktuality.sk

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

Nový Čas
Geoffrey

FOTO si
Rodrigo

Škriniar svedkom kuriozity: Takýto vlastenec
môže ašpirovať aj na gól roka!

Živému Kenovi predpovedali niečo strašné,
v slzách bol len chvíľku: Z jeho najnovšieho
výstrelku si budete ťukať na čelo!

Dvojica sa teší

FOTO Ellie (1)
Maličkú

Sväťo Malachovský opäť otcom: Jeho partnerka
Molnárová už porodila!

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

https://www.cas.sk/clanok/198273/obete-kanibala-curka-42-policia-nasla-dve-tela-a-oltar/

3/6

30.7.2017

Obete kanibala Čurka († 42)? Polícia našla dve telá a oltár! | Nový Čas

FOTO so známou
Ženích

Na Brekovskom

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

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

Islamisti

Peter Sagan (27)

Výbuch nálože v metropole Somálska:
Zahynulo najmenej 5 ľudí

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

Richard Nagy bude

(ilustračné foto).

Skvelý Richard Nagy bude bojovať vo ﬁnále:
Dosiahne životný úspech?!

Nečakaný úkaz u susedov v Rakúsku:
Zaznamenali dve zemetrasenia!

Slováci podceňujú

Andy Kraus:

Preventívne prehliadky na Slovensku sa
rozšíria: Vyšetrenia majú pomôcť k včasnému
odhaleniu rakoviny!

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

Ďalšie správy

https://www.cas.sk/clanok/198273/obete-kanibala-curka-42-policia-nasla-dve-tela-a-oltar/

4/6

30.7.2017

Obete kanibala Čurka († 42)? Polícia našla dve telá a oltár! | Nový Čas

https://www.cas.sk/clanok/198273/obete-kanibala-curka-42-policia-nasla-dve-tela-a-oltar/

5/6

30.7.2017

Obete kanibala Čurka († 42)? Polícia našla dve telá a oltár! | Nový Čas

https://www.cas.sk/clanok/198273/obete-kanibala-curka-42-policia-nasla-dve-tela-a-oltar/

6/6

