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Veřejnostmůže využít
kompostér v depu
Plzeň – Třídění
bioodpadu je ve
městě obtížnější
než na venkově.
Jednou zmožností
pro ty, kdo nemají
vlastní zahradu, je využití komunitního kom-
postéru. Ten nově vznikl v komunitní zahradě
PěstírnaDEPO v areálu kulturního centra
DEPO2015. „Je volně přístupný, stačí přinést bio-
odpad v přiměřenémmnožství, to znamená ně-
kolik kilogramů,“ prozradila Silvie Hašlová, která
má Pěstírnu na starosti. „Do kompostéru patří
plevel ze záhonků a zbytky rostlin, zbytky ovoce a
zeleniny, citrusy. Dále je to vylouhovaný čaj a ká-
vová sedlina, řezané květiny bez stužek, odumřelé
části pokojových rostlin i piliny a hobliny z che-
micky neošetřeného dřeva, a to včetně podestýl-
ky býložravých zvířat. PěstírnaDEPO je přístupná
denně v otevíracích hodinách DEPO2015 (aktuál-
ně od 8 do 20 hodin). Foto: Pěstuj prostor

FN dnes zavírá vjezd do
bývalé vojenské nemocnice
Plzeň – Fakultní nemocnice (FN) Bory upozorňu-
je veřejnost, že dnes dojde od 7 do 10 hodin k
uzavření vjezdu i výjezdu v areálu bývalé vojen-
ské nemocnice na Borech (vjezd sever). Vjezd i
výjezd budou umožněny bránou areálu FN Bory
(vjezd jih), objízdná trasa uvnitř areálu FN Bory
bude označena. Omezení se nedotkne provozu
žádného borského pracoviště. Uzavírka je nutná
kvůli opravě havarijního stavu vozovky. (red)
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Spoluvězně zotročil, poté
homálem ubil k smrti
Krajský soud v Plzni pro-
dloužil Zdeňku Kladívkovi
pobyt ve věznici o pět let.

MILAN KILIÁN

Plzeň – V peklo proměnil ži-
vot zamřížemi jednomu ze
spoluvězňů recidivista Zde-
něk Kladívko (38). Muže si
doslova zotročil, dvaměsíce
ho denně surově bil, nutil ho,
abymu posluhoval a dával
mu i své jídlo, a nakonec ho
málem umlátil k smrti. Kraj-
ský soud (KS) v Plzni za to
prodloužil Kladívkovi pobyt
ve věznici o pět let, na svo-
bodu se dostane v roce 2031.
Kladívko byl vminulosti

opakovaně soudně trestán u
nás i v sousednímNěmecku
za loupež, ublížení na zdraví i
další skutky. V roce 2016 ho
KS Plzeň odsoudil ke čtyřem
letům za to, že v garážích
pod františkolázeňským
hotelem zapálil drahé vozy.
Při požárumusely být eva-
kuovány tři desítky hotelo-
vých hostů, škoda se vyšpl-
hala na bezmála pětmilionů
korun. Poté ještě Kladívka
potrestal Okresní soud v

Chebu, kde žije. Tresty si od-
pykával ve věznici v Kyn-
šperku nad Ohří, kde si vloni
na podzim zotročil JakubaM.
(39), jenž s ním byl na cele. V
té, ale i ve společných pro-
storách a v jídelně na něj vy-
víjel psychický a fyzický
nátlak. Denně ho napadal, a
to zejména údery pěstí do
těla i hlavy a kopy do nohou,
opakovaněmu vyhrožoval,
že jeho žena a dcera skončí
jako prostitutky a dítě půjde
do bordelu. „Tím vyvolal u
JakubaM. strach o sebe i
blízké a donutil ho, abymu
posluhoval a plnil všechny

pokyny, zejména donášení
jídla a vody, abymu dával
vlastní jídlo, vařil mu kávu,
pomáhal mu při cvičení, uklí-
zel a skrýval ve své skříňce
elektrickou nabíječku na
mobil, ač to bylo ve věznici
zakázané. Když byla u Jakuba
M. nabíječka nalezena, vy-
hrožoval mu, že když ho udá
bachařům, tak ho umlátí a
pojede domů v rakvi, že jeho
žena půjde na trasu,“ popsal
státní zástupceMartin Rykl.
Doplnil, že Kladívko poté
ztloukl nešťastníka násadou
od koštěte tak, až ji o něj
přerazil. Druhý den to bylo
ještě horší, to ho již málem
umlátil k smrti. JakubM.
skončil v nemocnici s rozdr-
cenou slezinou, o kterou ne-
návratně přišel, zlomenými
žebry a dalšími zraněními.
Zatímco v přípravném ří-

zení recidivista Kladívko za-
tloukal, u soudu otočil. „Vše
je to pravda. Je mi to líto,“
pronesl. Vzhledem k tomu, že
prohlásil vinu, nepožadoval
pro něj státní zástupce 7 let,
jako původně v obžalobě, ale
navrhl trest při spodní hra-
nici, jež činí pět let. Žádal ale,

aby byl muž umístěn do věz-
nice se zvýšenou ostrahou,
nikoli jen ostrahou.

TVRDŠÍ REŽIM
Senát se s názory obžaloby
ztotožnil a poslal Kladívka na
pět let do věznice se zvýše-
nou ostrahou. Musí také
uhradit zdravotní pojišťovně
102 tisíc korun za léčbu Ja-
kubaM. Předseda senátu
Tomáš Bouček v odůvodnění
rozsudku uvedl, že jedinou
polehčující okolností bylo
prohlášení viny, muži nao-
pak přitěžuje bohatá trestní
minulost a fakt, že čin spá-
chal ve věznici, kde seměl
resocializovat. „U obžalova-
ného selhává snaha o nápra-
vu,“ konstatoval Bouček.
Rozsudek je pravomocný.

Dá se tak očekávat, že brzy
rozhodne KS Plzeň o tom, že
již nyní bude Kladívko pře-
veden do věznice se zvýše-
nou ostrahou. Následujících
bezmála deset let tak stráví v
Plzni na Borech, naMírově či
v obdobném zařízení s mno-
hem tvrdším režimem, než
měl v Kynšperku či nyní v
Horním Slavkově.

ZDENĚKKLADÍVKO před jed-
nací síní soudu. Foto: Deník/M. Kilián

Do bazénů nechodí už skoro nikdo, restauracím ubyli další hosté
dokončení ze str. 1
Abymohly bazény zaplatit
zaměstnance, uchýlily se k
tomu, že lidé si mohou už k
letošním Vánocům koupit
permanentní vstupenku na
příští rok. „Lidé sice nechodí,
ale v prodeji vstupenek ne-
máme tím pádem paradoxně
pokles. Pocítíme ho až příští
rok, protože klienti nakupo-
vali letos a příští rok už si
permanentky nekoupí. Dou-
fejme, že v dalším roce bude
situace alespoň o něco lepší,“
vypočítával Kotora.
Přísnější podmínky pocítili

také restauratéři. Expert na
gastronomii z Asociacema-
lých a středních podniků a
živnostníků Luboš Kastner,
který v Plzni a Praze provo-
zuje několik restaurací, řekl,
že hospody zaznamenaly
oproti minulému týdnu další
propad tržeb. „Úbytek

týdnu
„Úbytek
týdnu

činí
zhruba dalších patnáct pro-
cent,“ sdělil.
Kastner uvedl, že asociace

jednala s vládou, která v
pondělí pro gastronomii
schválila kompenzace. Vy-
jednávat se ale chystá také s
vládou budoucí. „Do bu-

doucna potřebujeme řešit i
další věci jako například
kurzarbeit či výši sektorové-
ho zdanění, těch témat je
dost. Musíme s nastupující
vládou navázat vztah a bavit
se s nimi o tom, comají v
plánu. Tahle situace totiž
není dlouhodobě udržitelná,“
odůvodnil.

MUSÍ ZAVŘÍT
VE 22HODIN
Podle Kastnera začaly ně-
které firmy rušit rezervace na
vánoční večírky. „Tyto akce
se pořád ještě konatmůžou.

Vzkázal bych proto firmám,
aby se chovaly rozumně,
protože panika a strach je ten
největší zabiják života,“ kon-
statoval gastronom ve stře-
du. To ale ještě netušil, že
vláda ve čtvrtek schválí další
omezení, a restaurace budou
muset zavírat ve 22 hodin.
Informace o tom, že by

nějaká restaurace kvůli no-
vým opatřením skončila, za-
tím expert nemá. „Spousta
provozovatelů ale přemýšlí o
propouštění zaměstnanců a
také o tom, že provozy do ja-
ra zavřou,“ řekl Kastner.

Na otázku, zda by restau-
racím pomohl návrh nastu-
pující vlády, která avizovala,
že se chce vrátit k prokazo-
vání PCR testy, gastronom
odpověděl, že určitě. „Vrátili
by se zákazníci a myslím si,
že by to pro nás bylo fér,“
uzavřel.
Opačný názor na prokazo-

vání bezinfekčnosti PCR tes-
tymá Tomáš Kotora. Do-
mnívá se, že tatometoda ba-
zény nespasí. „Záleží však na
tom, kolik budou stát, kdo ty
testy bude hradit. Pokud ale
budoumít zkrácenou plat-

nost a budou stát osm set,
nevěřím tomu, že by se situ-
ace zlepšila. Nikdo si přeci
nebude platit tak nákladný
test, aby si šel zaplavat,“ ar-
gumentoval ředitel.
Méně zákazníků naopak

od pondělí nezaznamenali v
kadeřnictví Saturn v Plzni na
Doubravce. „U nás se to za-
tím nějak extra neprojevilo.
Bylo to horší před tím, než
vláda opatření zavedla. Zá-
kazníci k nám chodí očkova-
ní a prozatím je vše v poho-
dě,“ sdělila kadeřnice Radka
Hejdková.

INZERCE
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326. listopadu 2021 Deník
www.denik.cz

200,200,200-
ZPĚT*

200,-
ZPĚT*

*  V podobě poukazu až 200 Kč k nákupu od 2. 1. do 31. 1. 2022. *  V podobě poukazu až 200 Kč k nákupu od 2. 1. do 31. 1. 2022. 
Akce platí do 24. 12. 2021. Bližší informace a podmínky akce v BAUHAUS.Akce platí do 24. 12. 2021. Bližší informace a podmínky akce v BAUHAUS.

JEDLE NORDMANN
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