
jako později bouřlivé události husitských válek (1419 – 
1434) nebo události pozdější, kdy se proti králi Jiřímu 
z Poděbrad zformovala katolická Jednota zelenohorská 
vedená Zdeňkem Konopišťským ze Štemberka (krátce 
po roce 1465). Bělčický nález upozorňuje na bohatou 
a zajímavou středověkou historii našeho kraje, jejíž relik-
ty jsou v krajině stále patrné v podobě kostelů, zřícenin 
hradů, tvrzišť, úvozových cest ale i v samotných ves-
nicích, jejichž větší usedlosti stojí na svém místě často 

již od středověku. Proto je třeba při zemních pracích 
i stavebních úpravách vést tuto skutečnost v patrnosti 
a být pozorní a ideálně zásahy hlásit příslušné instituci, 
v našem případě archeologům Muzea Podblanicka v Be-
nešově. Zamezíme tak ztrátě našich nejstarších památek, 
aniž by před tím nebyly prozkoumány, a přispěly tak 
k poznání historie našeho kraje a domovů.

Ernest Fábik

Vodní dům je nejoblíbenějším turistickým cílem
Vodní dům zvítězil v soutěži DestinaCZe 2017 o nej-

oblíbenější turistickou destinaci Česka v kategorii Kudy 
z nudy – zážitek pro celou rodinu.

V pátém ročníku prestižní soutěže, pořádané agen-
turou Czech Tourism, byl Vodní dům zařazen mezi pět 
nejzajímavějších míst napříč republikou. O vítězi pak roz-
hodlo veřejné hlasování na webových stránkách soutěže.

Na Vodním domě hlasující nejvíce oceňovali například 
výrobník mraku, obří modely škeblí nebo relaxační míst-
nost s velkým akváriem a samozřejmě venkovní atrium 
plné vodních herních prvků. Vodní dům nachystal i pro 
letošní sezónu některé novinky a vylepšení, takže určitě 
stojí za návštěvu, i pokud už jste tam jednou byli. V pro-
vozu je napuštěné expoziční jezírko, pod jehož hladinu 
se můžete podívat z vnitřní expozice. Uvidíte zde hejna 

okounů, plotic, perlínů, z větších druhů pak kapry, candá-
ty i několik štik. Zbrusu nová je naučná stezka venkovním 
areálem, která začíná v atriu a pokračuje kolem jezírka až 
k parkovišti. Jejích sedm zastavení je věnováno různým 
projevům vody v krajině. Procházka naučnou stezkou 
je dlouhá 300 metrů, vhodná i pro kočárky a návštěv-
níky na vozíku. S výjimkou infotabule v atriu Vodního 
domu, kam je potřeba si koupit vstupenku, je naučná 
stezka volně a zdarma přístupná i mimo otevírací dobu 
Vodního domu.

K aktivitám, které Vodní dům svým zvídavým návštěv-
níkům nabízí, patří také komentované prohlídky hráze 
blízké švihovské přehrady s průvodcem. Na tyto exkurze 
je však potřeba se předem objednat.

KZ

Ve Vodním domě si můžete prohlédnout také výrobník mraků (foto: V. Švajcr).
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