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Ludmila Žlábková

Život v  biedermeieru, zámec-
ká expozice v  Novém zámku 
v  Kostelci nad Orlicí na Rych-
novsku, se připravuje na veliko-
noční svátky. Od 19. do 22. dub-
na zámecká floristka oblékne zá-
mek do speciální velikonoční 
výzdoby. Připravena je i  zdejší 
Toniova zámecká kavárna a  re-
staurace. „Pro návštěvníky 
a hosty máme připravené veliko-
noční menu, v němž vždy myslí-
me i na nejmenší strávníky,“ slí-
bil Kristian Kinský, syn majitele 
zámku Františka Kinského, a vy-
světlil nezvyklý název kavárny.

„Nese jméno Antonína Kin-
ského, mého strýce z  otcovy 
strany, který byl vyhlášeným 
restauratérem. Hodně jsem se 
od něho naučil,“ dodal Kristian 

Kinský s  dodatkem, že o  tom, 
co konkrétně z hraběcí kuchyně 
pro své strávníky zdejší kuchaři 
připravili, se každý může dočíst 
třeba na Facebooku.

Bohatý kulturní program, 
který s počátkem jara na zámku 

odstartoval, zase přináší du-
chovní stravu. Sérii tří letošních 
abonentních koncertů klasické 
hudby zahájil už počátkem dub-
na recitál houslisty Václava Hu-
dečka s  klavírním doprovodem 
Lukáše Klánského. Mimořádně 

procítěné výkony obou umělců 
ocenili posluchači ve zcela zapl-
něném sále ovacemi vestoje. 

„Milovníky klasické hudby 
čekají ještě další dva koncerty 
této sólisticky skvěle obsazené 
řady. Druhým v pořadí bude re-
citál Lubomíra Brabce ve čtvr-
tek 16. května. Přední český 
kytarista přiveze svůj program 
s  názvem Lubomír Brabec 65, 
s nímž v minulém roce, u příle-
žitosti svého jubilea, absolvoval 
turné po České republice,“ upo-
zornil charismatický majitel 
zámku František Kinský, který 
posluchače na každém z  kon-
certů osobně přivítá. 

Třináctého června pak v sídle 
kostelecké větve Kinských při-
vítají oblíbeného a  všestranné-
ho multiinstrumentalistu Jiřího 
Stivína.  

Zámek v Kostelci se ladí do velikonočního

Aleš Pelikán

Odborníci zahájili vypouště-
ní lososů z  inkubačních schrá-
nek umístěných do toků Jetři-
chovická Bělá a  Kamenice 
v Národním parku České Švý-
carsko. Z  jiker, které do inku-
bačních schránek umístili 1. 
února, se během zhruba dvou 
měsíců vylíhly rybičky. Nová 
metoda líhnutí má pomoci ma-
lým lososům lépe si vštípit ces-
tu zpět do mateřského toku.

Vypouštění zahájili odborní-
ci ze spolku Beleco, který pro-
jekt odchovu plůdku a vypouš-
tění malých lososů na území 
národního parku realizuje. 
Z  inkubačních schránek byli 
vypuštěni lososi nejprve na Jet-
řichovické Bělé, kde byly 
v  průběhu zimy vyšší teploty 
vody než v Kamenici, a  rybič-
ky se proto vylíhly také dříve. 

„Rybičky budou do toku vy-
pouštěny postupně, neboť jejich 
vývoj neprobíhá rovnoměrně, 
to znamená, že některé rybičky 
už žloutkový váček strávily 
a nemohou dále v inkubačních 
boxech zůstat, jiné jej ještě ma-
jí,“ vysvětlil mluvčí Správy Ná-

rodního parku České Švýcar-
sko Tomáš Salov. 

O něco pomaleji vývoj jiker 
probíhal v říčce Kamenici, kde 
byla voda chladnější. Vypouš-
tění tam bude zahájeno v příš-
tích dnech. „Úspěšnost líhnutí 
je na obou vybraných stanoviš-
tích velmi vysoká. V  Jetřicho-
vické Bělé dosahuje zhruba 98 
procent, v  Kamenici, na které 
byl během líhnutí třikrát vyso-
ký průtok vody, dosáhla zhruba 
80 procent,“ uvedl Salov. 

Celkem ichtyologové vypustí 
téměř 100 tisíc rybiček. Líhnutí 
přímo v řece má rybičkám po-
moci lépe rozvinout schopnost 
návratu díky delšímu pobytu ve 
vodě. „U  ryb, které jsou inku-
bované od stádia očního bodu 
přímo v mateřském toku, by se 
měl lépe vyvinout takzvaný ho-
ming, tedy vlastnost, která ry-
bám v dospělosti lépe napomá-
há najít mateřský tok a vrátit se 
do něj,“ uvedl odborník na ryby 
ze spolku Beleco Jiří Křesina.  

Nová metoda líhnutí lososa 
je testována souběžně se stáva-
jícími aktivitami ve snaze o ná-
vrat lososa obecného, které 
spočívají v  jarním a  podzim-
ním vypouštění rybiček. Úsilí 
o  navrácení lososů do přítoků 
Labe započali čeští rybáři v ro-
ce 1998. „Díky dřívějšímu vy-
pouštění se lososi do Kamenice 
vracejí každoročně, jejich po-
čty však kolísají v závislosti na 
podzimních teplotách a stavech 
vody v Labi,“ dodal Salov.

V Českém Švýcarsku vypouštějí lososy 

Michael Polák

Ve víceoborové třídě na 
Střední škole řemesel a  služeb 
v Jablonci nad Nisou zasednou 
od září i  budoucí pasíři. O  ře-
meslo, kde se umělecky pracuje 
s  kovem a  bez něhož se dnes 
často neobejde žádná rekon-
strukce dobových interiérů, je 
podle školy stále větší zájem.

Je to ale pouze tříletý učební 
obor, dostat se na něj tak mo-
hou uchazeči i  bez přijímací 
zkoušky. Po třech letech by se 
ze studentů měli stát budoucí 
pasíři, ačkoliv oficiální název 
oboru zní obecněji: výrobce bi-
žuterie a  dekorativních před-
mětů – kovová bižuterie.

„Začíná být o to větší zájem 
než v minulosti. Rodiče pocho-
pili, že řemeslo má zlaté dno, 
a obor začal být atraktivní i pro 
samotné školáky. Víme to z je-
jich reakcí při návštěvách v na-
šich dílnách, řekl Právu ředitel 
jablonecké školy Martin Ku-
báč.

I tak musí být pasíři součástí 
víceoborové třídy, sestavit třídu 
jen z  nich by se nepodařilo. 
„V tuto chvíli máme pro první 
kolo přijímacího řízení 9 při-

hlášek a věříme, že ještě nějaké 
přibudou,“ dodal Kubáč. Teore-
tické předměty tak pasíři absol-
vují společně s budoucími zlat-
níky, dalším ne úplně frekven-
tovaným oborem. O zlatníky je 
ovšem podstatně větší zájem, 
škola v tuto chvíli eviduje už 26 
přihlášek. Teoreticky by tak 
mohla otevřít jednu třídu čistě 
zlatnickou.

Unikátním je také obor tech-
nolog skla na Střední umělec-
koprůmyslové škole sklářské 
v  Železném Brodě. „V  tuto 
chvíli ho máme zapsaný jako 
jediná škola v Česku,“ potvrdil 
ředitel umělecké školy Libor 
Doležal.

Jde o obor, který v době krize 
ve sklářství před 10 lety zanikl 
a znovu obnovit se ho podařilo 
až v  roce 2016. „Je to zásadní 
obor pro sklářský průmysl, bez 
této profese by žádná sklářská 
fabrika nefungovala,“ upozor-
ňuje Doležal. Škola v tuto chvíli 
ovšem eviduje jen tři přihlášky, 
přijmout může až osm lidí, ti 
pak studují ve víceoborové třídě 
s  uchazeči o  aplikovanou che-
mii. Je to ale maturitní obor, 
takže přijímací zkoušky musí 
deváťáci podstoupit.

Na neobvyklé obory se lze 
dostat i bez přijímaček 

Karel Otcovský

Povodí Ohře chce letos pro 
zájemce zpřístupnit vnitřní 
prostory vodní přehrady Flá-
je na Mostecku.

Vodní dílo z  roku 1963 je 
dlouhodobě turisty jedním 
z  nejnavštěvovanějších míst 
v  Krušných horách, potažmo 
v  Ústeckém kraji. Vodohospo-
dáři chtějí nyní jeho atraktivitu 
ještě umocnit.  

Lidé se doposud do útrob pře-
hrady dostali maximálně jed-
nou za rok, při dni otevřených 
dveří. „Osobní kontakt s  veřej-
ností je nejlepší v terénu, zejmé-
na tam, kde se lidé přirozeně 
pohybují v  naší blízkosti,“ řekl 
Právu Jan Svejkovský, mluvčí 
státního podniku Povodí Ohře, 
který přehradu spravuje. 

V  současnosti je nitro pře-
hrady upravováno tak, aby 
mohlo být zpřístupněno. „Pro 
bezpečnost návštěvníků se nej-
prve musely očistit vnitřní plo-
chy, na kterých se nacházely 
pozůstatky bednění z doby vý-
stavby a postupně se uvolňující 

betonové úlomky vzniklé při 
betonáži pilířové přehrady. Dá-
le musíme zajistit bezpečnost 

ve výškách proti možnému pá-
du osob. Na lávkách proto bu-
dou osazeny sítě,“ vyjmenoval 

mluvčí nezbytné úpravy. Vodo-
hospodáři očekávají, že zájem 
o  prohlídku vnitřku přehrady 

bude velký. Lidé uvidí třeba 
malou vodní elektrárnu, která 
svým výkonem pokryje hlavně 

potřeby hráze. „Přehrada je je-
dinečnou ukázkou vodohospo-
dářského stavebního inženýr-
ství tohoto druhu v  České re-
publice. Přehrada je betonová, 
pilířová, což znamená, že se 
v  jejích útrobách nalézají duti-
ny, prostory srovnatelné s chrá-
movými loděmi. Největší vnitř-
ní prostor měří na výšku přes 
35 m. V  některých dutinách je 
k vidění i skála, na které je pře-
hrada založena,“ prozradil 
Svejkovský, na co se mohou 
příchozí těšit.

Povodí chce přehradu více 
zatraktivnit. Loni proto inicio-
valo stavbu informačního cent-
ra, které bude přímo nad vodní 
hladinou. Celodřevěná stavba 
nabídne nejen malé občerstvení, 
ale i krásný výhled na celé vod-
ní dílo. „Informační centrum se 
bude otevírat na konci června, 
nejpozději však 1. července. 
Prohlídky přehrady včetně je-
jích útrob budou celoročně, po-
dobně jako na zámcích, s  jinou 
otevírací dobou v létě a v zimě,“ 
upřesnil mluvčí a připomněl, že 
součástí přehrady jsou také na-
učné stezky pro pěší, cyklisty 
i motoristy v okolí.

Přehrada Fláje je českou kul-
turní památkou, podobná je už 
jen ve Švýcarsku. Název má po 
obci, která byla kvůli jejímu 
vzniku zaplavena. Přehrada je 
50 metrů vysoká a 50 metrů má 
i na šířku a v základech. Hráz 
je dlouhá téměř půl kilometru.

Útroby přehrady Fláje se otevřou turistům

Přehrada Fláje je českou kulturní památkou.
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Přehrada je 
jedinečnou ukázkou 
vodohospodářského 
stavebního 
inženýrství tohoto 
druhu v Česku

Majitel zámku v Kostelci nad Orlicí František Kinský (vpravo) 
se synem Kristianem.
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Jiří Křesina s jikrami připravenými na umístění do plovoucích schránek.
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