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Student historie Jan N. (†21) z Pardubic se chtěl stát
další obětí slovenského kanibala Mateje Čurka. Měli
spolu domluveno, že ho Čurko zavraždí v pátek
třináctého. Když ale kanibala 10. května chytila a
postřelila policie, Honza spáchal o den později
sebevraždu. Zemřel ve stejný den jako Čurko, který
podlehl zraněním.
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Nikdo z Honzova okolí nedokáže říct, proč tak hrozný čin student
třetího ročníku Filozofické fakulty Univerzity Pardubice spáchal. Rodiče
si to nedokázali vysvětlit. Otec našel smazanou e-mailovou komunikaci
mezi svým synem a kanibalem Čurkem. Student v ní píše, že již koupil i
lístek na vlak do Kysaku na Slovensku. Cestovat měl v pátek 13.
května. V emailech si psali o tom, jak Čurko Honzu bodne do srdce a
zahrabe v lese. Mladík trpěl depresemi a sebevražednými sklony. Co
ho k nim vedlo, však zůstává zahaleno tajemstvím. Problémy ve škole
neměl. Přítelkyni prý žádnou také ne. Nikdo neslyšel ani o tom, že by
měl být napojen na nějakou sektu.
Když se mladík dozvěděl o chycení a smrti Čurka, nezvládl patrně
situaci a zabil se. Zřejmě si bodl nůž do srdce sám, tak, jak to plánovali
s Čurkem. Ve středu odpoledne ho našla již mrtvého dvojice, která šla
do bývalého vojenského prostoru Pod Vinicí venčit své psy.
Policie od počátku mluvila o případu jako o sebevraždě. Neukončila
však dosud jeho vyšetřování. „Smrt mladého muže stále
prověřujeme. Případ nebyl zatím uzavřen,“ uvedla včera Markéta
Janovská z pardubické policie.
Její kolegové včera navíc prošetřovali další tragickou smrt studenta z
Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Kolem poledne přímo z
učebny, kterou navštěvoval i Jan N., vyskočil student druhého ročníku
katedry anglistiky a amerikanistiky. „Kriminalisté jsou na místě a zjišťují
podrobnosti pádu mladého muže z okna. Nemohu zatím říct, zda oba
případy spolu nějak souvisí,“ uvedla Eva Maturová z pardubické policie.
Podle spolužáků chlapec skočil kvůli neúspěchu u zkoušky.
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10 fotografií

Děsivá sebevražda Honzy otřásla Pardubicemi
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Počet komentářů: 10
chjo: nechápu proč není diskuze pod článkem Nálezce těla Honzy: Vypadalo to jako
vražda, ale ok nálezce pochybuje, že se dokázal zabít sám, dle jeho názoru není možné,
aby si dotyčný probodl srdce, nůž vytáhl a znovu zabodnul bohužel, znám případ, kdy
jeden známý "si" udělal to samé, dvakrát bodl do srdce a naše kriminálka to uznala také
jako sebevraždu.. já teda nevím co si o tom myslet, ale také mi to nepřijde možné podle
mě je pro ně jednodušší to uzavřít jako sebevraždu než hledat vraha.. u onoho známého
také nevěřím, že by si to udělal sám. už jen pro to, že plánoval budoucnost atd.. je mnoho
věcí, které mi tam nesedí, např v době úmrtí okolo baráku jezdil jiný muž, který chodil s
jeho přítelkyní (měla dva) a když jsem mu řekla, že onen je mrtvý a že takto nebyl ani
překvapen, také se výslechu dost bál a prý co jim má říkat.. mně se například nikdo na nic
neptal, na to že onen mrtvý byl můj "skoro"švagr.. prostě kriminlka to uzavřela jako
sebevraždu ale je mnoho lidí včetně mně, kterým tomuto nevěří .. je tam mnoho otázek,
ale hold bylo to asi jednodušší uzavřít jako sebevraždu
takže zpátky tady k Honzovy..
ohldně Čurka je také mnoho otazníků.. byl či nebyl tím za koho ho policie považuje? to je
jedno, ale proč na něj nehodit posmrtně vliv na sebevraždu po jeho popravě (také
nechápu proč x cvičených policajtů neumí zneškodnit kohokoliv aniž by ho nezabila)
(26. 05. 2011 17:56)

crakazasecrak: to já bych vzal mačetu a sekal hlava nehlava.
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(26. 05. 2011 15:30)

ctenar: co žral lidi a ukájel se na mrtvolách!!!
(26. 05. 2011 11:45)

evita5555: Každú minútu ľudí niekto ohrozuje, vymýva im mozog. A na Slovensku asi
najviac. Najnovšie majú slováci problém so sčítaním ľudí. Po rôznych nedošetrených
kauzách bytových mafií a podobne majú pocit, že keď odovzdajú úplne bežné informácie
o sebe, tak budú ohrození. Tieto informácie si zistí ktokoľvek úplne bežným spôsobom za
pár minút keby mal záujem. Ale ozve sa jeden blbec úradník a zmátorí polovicu národa. A
ľudia sú v strese, lebo majú pocit ohrozenia.A tak to ide dokola.
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(26. 05. 2011 10:44)

01380138:
Tato doba nahrává všem kdo není schopný se vyrovnat s tímto
uspěchaným životem fakt to stojí za h....
(26. 05. 2011 10:24)

ZOBRAZIT CELOU DISKUSI

PRO ŽENY

Co si myslí ženy
a co muži o
klasických
sexuálních
polohách

Test cereálií pro
děti. Jaké byste
jim k snídani
dávat neměli?

Proměna
koupelny: Malý
prostor díky
rekonstrukci
prokoukl a stal
se funkčním

Čtenářka Petra:
Špatná diagnóza
mi málem zabila
dítě

Blesk

Velitelka
kurdských
ženských milic
jedná s českými
poslanci. O

Egypťan v
Prostřenu dál
řádí: "Nejsem
jako vy!" říká a
ostatní označuje

Auto.cz

Když se líčí
znetvořená
žena: Oběť
kyselinového
útoku bojuje

Namol opilá
matka vláčela v
noci syna v
kočárku.
Nadýchala

iSport

ONLINE: Česko
jde na
Kazachstán i s
nováčky! Hrají
Pavelka a

Stivínová se
vrací do Česka:
Jak ji změnilo 6
let "venku" a co
hodlá dělat!

Aha!

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/153739/student-jan-21-se-zabil-tak-jak-mu-r... 02.09.2015

Student Jan (†21) se zabil tak, jak mu řekl kanibal

Howmet TX:
Turbínový vítěz
na videu od
Petrolicious

Citroën C4
Sedan: Pro Čínu
bez vlnek

Ronaldo a Messi
čistí ulice v
Londýně. Koho
tam mají kuřáci

Seite 5 von 5

US Open
ONLINE: Hraje
šest Čechů.
Začíná Strýcová

Podezření, z
něhož mrazí!
Stanislav Gross
(†45): Byl

Studená sprcha
pro Hanu
Maciuchovou
(69): Televize
reklama*

Zprávy

| Celebrity | Rádce

Fotbal

| Hokej | Tenis

Móda a krása

| VIP | Příběhy

Žhavé drby

| Trapasy | Musíte vidět

Audiencí začal ve Vlsicích festival
divadelního spolku Kašpar

Sobotkův gól rozhodl v Kontinentální lize o
výhře Omsku v Ufě

Populární kuchtík Láďa Hruška se vrací!
Vychází mu další kuchařka

Rocker Brichta (56) se obul do Babiše!
Čím ho pan ministr tak namíchnul?

ODS: K řešení uprchlické krize musí
přispět každá země EU

Řepka se vrací na Spartu: Když mě někdo
nasere, bude blikanec

VIDEO: Operace očních víček omladí až o
10 let

To budete koukat! Delfín porodníkem?

Stivínová se vrací do Česka: Jak ji změnilo
6 let "venku" a co hodlá dělat!

Liberec zdolal Nitru i podruhé a postupuje
do play off Ligy mistrů

Načapali jsme vítězky Elite Model Look
ještě v natáčkách!

Soud za dveřmi a Petra Kramného
najednou klepla pepka! Nebo infarkt? Že
by zdržovací taktika?

Loštice odhalily pamětní desku židovské
spisovatelce Neudyové

Liberec zdolal Nitru 2:0 a postoupil do play
off Ligy mistrů

Monika Absolonová už má pokojíček pro
syna!

Smutné přiznání! Tchyně Monika Štiková
dva roky bez sexu!

Velitelka kurdských ženských milic jedná s
českými poslanci. O Islámském státu?

US Open ONLINE: Hraje šest Čechů.
Začíná Strýcová s Wangovou

Johnny Depp se stal tváří nového parfému
a je víc sexy než kdykoliv jindy!

7 rad pro rodiče školáků: Kde škrtat a
ušetřit?

Bývalý trenér Berdycha zkouší zjednodušit
tenis Strýcové

Test cereálií pro děti. Jaké byste jim k
snídani dávat neměli?

Studená sprcha pro Hanu Maciuchovou
(69): Televize řekla "NE"! Není už divácky
atraktivní?

Členem představenstva ČEPS se stal
Kalina, místopředsedou Vrba

Poppel ovládl spurt na Vueltě. Celkově
vede italský jezdec Aru

Jitka Schneiderová je na roztrhání v
obležení sexy mužů

Prachař se drsně navezl do Kluse: Chodí
bos, blbě zpívá i hraje na kytaru!

Nizozemec Van Poppel vyhrál po spurtu
dvanáctou etapu Vuelty

Marie Drahokoupilová: Zdravotní problémy
mi upřely životní potěšení

Na boj se "šmejdy" a nepoctivci chce
inspekce další peníze. Babiš to odmítá

Tihle budou řešit Berbra: Kdo mu kryje
záda? Kdo se ho nebojí?

Co si myslí ženy a co muži o klasických
sexuálních polohách

Akcie v USA dál zpevňují, podpořila je
ECB a příznivé údaje z USA

Irgl o kritice experta na kondici: Trénujeme
víc než v Americe

Velký test univerzálních krémů: Na
zdravou a mladou kůži stačí!

Podezření, z něhož mrazí! Stanislav Gross
(†45): Byl otráven podobně jako Napoleon
Bonaparte?
Dáda Patrasová (59) ve střehu! Felix s
milenkou v jedné místnosti! Co tam spolu
vyváděli?
Český herec si pořádně zavařil! Uprchlý
Krejčíř je prý psychopat! Copak neví, jak
končí jeho oběti?
Na cestě za svobodou! Zapasovaný v
motoru...
Pohádkově zbohatl díky Facebooku! Bono
Vox z U2 má prostě čuch na kšeft!

News

| Testy | Videa

Zábava

| Technika | Příroda

Zprávy

| Názory | Foto

Howmet TX: Turbínový vítěz na videu od
Petrolicious

S Baymaxem v pelíšku: Zalehni na hrdinu
z Velké šestky

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Kvóty na imigranty?
Uprchlíci nejsou krabice!

Citroën C4 Sedan: Pro Čínu bez vlnek

Virtuální umění: Když počítač zapojí
fantazii

Sonda Curiosity údajně na Marsu objevila
létající lžíci

Nechci chodit do školní jídelny

Rvačky na maďarském nádraží, běženci
odmítají opustit vlak

Euro NCAP 2015: Ford Galaxy a S-Max –
Pět hvězd pro sourozence
Ssangyong přiveze do Frankfurtu dva
(staro)nové koncepty

Objeví miliardář mimozemšťany?

Renault Alaskan: Navara od Francouzů
zatím jako koncept

Vyzkoušeli jsme: BoomCo Mad Slammer

BMW 225xe Active Tourer: Plug-in hybrid
za milion

Pozor na levý hák! Pravá ruka klokana je
levá

Aston Martin DB9 GT Bond Edition: Agent
007 s hodinkami a kufrem

Nikdo se mnou nechce sedět

Euro NCAP 2015: Renault Kadjar – Pět
hvězd pro francouzský Qashqai
Hyundai ve Frankfurtu: i20 Active,
bezpečnější Santa Fe a luxusní kupé
Opel Astra K: První statické dojmy

Chystá se hra Minecraft: Story Mode

Sbírka LEGO: Začala před 25 lety
Pořád nemůžu zhubnout

Muslimští učitelé v Británii zbili žáka tyčí za
to, že mu nešel korán
Od spodniček po satén. Neobvyklé
modelky představí historii spodního prádla
ve dvou minutách
Maďarské úřady podvodem dostali
běžence do uprchlického tábora

Hubnutí | Adrenalin | Pobyty
Krása | Wellnes pobyty

Foto

| Kurzy |

| Video | Vtipy | Hry

Doporučujeme
Wiki Blesk

| Horoskopy | Sportka

BOHUMIL PEČINKA: Alibistický Pelta,
zlořečená Kleslová a královský Babák
Malá oběť lidské katastrofy. Světové
deníky dnes měly téměř shodné titulní
strany
Největší přehlídku v historii Číny sledoval
prezident Zeman v kšiltovce
MAREK BRODSKÝ: Německo vyčítá
střední Evropě nesolidaritu? To brzo
zapomnělo!

Inzerce

| Redakce | RSS

Máte pro nás tip?
redakce@blesk.cz
+420 724 014 586

© 2001 - 2015 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu. ISSN 1213-8991 | Autorská práva k publikovaným materiálům | Všeobecné podmínky pro užívání | Cookies

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/153739/student-jan-21-se-zabil-tak-jak-mu-r... 02.09.2015

