Výlet na Šemberu
Šembera, říčka v lesích černokostelecka, tichý potůček i nebezpečný dravec, nepotřebuje moc,
stačí průtrž mračen nebo déle trvající liják. Včera trochu pršelo tak se podíváme co to s ní udělalo.
Popravdě nic, ale abychom to zjistili, je potřeba se do těch krásných smíšených lesů z Prahy nějak
dostat. Nejlépe od metra na Hájích, luxusním meziměstským autobusem, tím by se dalo jet klidně hodně
daleko, nám se ale zalíbily Kozojedy, to bude to správné místo k výletu na Šemberu.
Kozojedy, obec s necelou tisícovkou obyvatel, neslibující nic mimořádného. A přece, neposedná
obec, chráněna kopečky ze severu, rozložena v polích, to se jí přestalo líbit.. Tak se vydala na cestu,
ne příliš daleko, asi jenom 2km na jih. Na původním místě zanechala svědka. Sice němého, ale víc než
výmluvného. Kostel svatého Martina.
Tak daleko ale ještě nejsme, obcí vede cesta přímo ke sv. Martinu, my však všudypřítomných aut
máme v Praze až nad hlavu, lepší je to okrajem obce, rovnou k lesu a podle malého kempu k největšímu
kozojedskému rybníku. Pěkné místo ze dvou stran obklopené lesem.

Snad ještě důležitější než ten les, bude malá hospůdka, jen pár metrů od břehu a že tu bývá
veselo, stačí se jen rozhlédnout. Teď je ale deset ráno, je klid, paní hospodská rozdělává venku oheň,
naše skupinka ji ponechává v klidu, mají přeci ještě zavřeno.

Jen kousek pod rybníkem se
střetává několik turistických tras.
Místo je značeno jako sv. Martin.
Martin však nikde. Je dobře ukryt
nad námi na kopci. Chce to
vystoupat ještě pěkných pár desítek
metrů. Svatý Martin v polích je jak
zjevení z husitských válek.
Kdyby se zjevila skupina
bojovníků s palcáty nikdo by se snad
ani nemohl divit.
Je ale klid, žádný bojový
pokřik, sv. Martin si tu tak stojí již od
13.století.

Tehdy jej vystavěli na místě pohanského
pohřebiště v románském slohu. Jak šla staletí, přišly i
přestavby a s časem se měnily i slohy, napřed gotika,
potom baroko, z každé přestavby si sv. Martin uchoval
něco. Je to výjimečná a cenná památka, stojí zatím
pevně ale bez větších oprav brzy spadne. Držme mu
palce.
Vraťme se však ke Kozojedům, právě sv. Martin
byl ve středu rozsáhlého území středověkého osídlení
na černokostelecku, Kozojedy jej obklopovaly ale
v okolí bylo hned několik, dnes již dávno zaniklých vsí,
v kopcích nad kostelem vzniklo také
středověké
hradiště Staré Zámky, jen o málo později ještě o
kousek výš gotický hrad Šember, ani tady se
nezachovalo nic víc než zbytky kamenů.
Proč se tedy Kozojedy přestěhovaly z tohoto pěkného místa? Důvodů asi bylo víc, nejvážnějším
bylo vysychání místních pramenů podzemní vody, byl to ale i lepší přístup k tehdejším obchodním
cestám. Vždyť ta po které jsme dnes přijeli i my, je téměř totožná s tehdejší formanskou cestou z Prahy
do Kutné hory a ta byla v minulých dobách hodně významná. O obchod a tedy o peníze šlo i v časech
minulých.
Bez zajímavosti není ani název obce, Kozojedy. Pátral jsem
kde se vzal a proč. Je s podivem že si jej obec vůbec ponechala .
Byl to vlastně posměšek téměř nadávka. Označoval se tak lid který
jedl kozy. Představme si tu vzájemnou rivalitu, vždyť nedaleko
ležící obec se dodnes jmenuje Masojedy. Konec dohadů, na
šarvátky se asi zapomnělo, vždyť místní mají kozla i ve svém znaku
a že je to znak docela parádní.

Nechme historie věnujme se přírodě, vždyť dnes jdeme na
výlet na Šemberu a je třeba říci že nejsme zdaleka první kdo
divokou přírodu v údolí říčky Šembery objevili. Byli to přece
trempové v začátcích dvacátého století a v počátečních letech naší první republiky, v době „zlaté éry
trempinku“, kteří sem jezdili jak se říkalo pod širák. Zdejší skalní převisy to byly nejlepší úkryty před
nepřízní počasí. Časem trochu zpohodlněli a začali si stavět malé sruby, no a jak to dopadlo máme
možnost vidět dnes. V místech kam kdysi zasahovala historická ves Kozejedy stojí podle Šembery
převážně luxusní chaty. Minulost snad připomíná jen jejich název, Osada Colorado. Co místním upřít
nelze je péče o své okolí. Proto procházka osadou je příjemná, květinami a zastřiženými trávníky
připomíná spíše park.
Osadou Colorádo však civilizace končí a
před další cestou stále se zužujícími pěšinkami
je dobré si přečíst jak historicky významné je
území do kterého vstupujeme, o kterou dobu se
jedná
a také to že by bylo dobré jej
neporušené zachovat pro naše děti.
Během další cesty se okolí dramaticky
mění, připomíná stále více vrcholové partie
Šumavy nebo bystřiny v Jizerkách. Tato
divočina sem láká turisty i když je to místy
hodně náročné obzvlášť za mokra. Balvany
přes které se za většího deště řítí s hukotem
zpěněná voda uprostřed tajemného lesa, jistě
stojí za trochu námahy

Slovy se zdejší atmosféra popisuje těžko, lépe ji pro nás i pro ty kteří se s námi na Šemberu dnes
vydat nemohli zachytila Vendula na svých fotografiích.
Úzká silnička končí a před námi jsou již jen úzké pěšinky a kamení......

Bez takových, poměrně (ne)-bezpečných můstků (některé nemají ani to zábradlí) by se
Šembera těžko překonávala.

Jistější je to po jednom, ta jediná podpěra vypadá hodně podezřele.....

Z fotografií vidíme že i přes včerejší vytrvalý, vlastně celodenní déšť se žádná zpěněná voda
s hukotem přes balvany neřítí. A není tomu ani u dalšího potoka podle kterého po překonání Šembery
pokračujeme. Je to Lázný potok, na našem obrázku je to vidět jasně, letos si „užíváme“ mimořádně
suchý rok. Pravdou ale je že za většího mokra je celé toto území mnohem náročnější než tomu bylo
během dnešního výletu.
Proč jsme vyměnili Lázný potok za Šemberu? Jednoduchá odpověď, než se spojí se Šemberou
protéká obcí Doubravčice, a v její části Čihadla je jen pár kroků od lesa rodinné cukrářství U Bártů.
Pomyšlení na jeho návštěvu nás spolehlivě popohání. Nejsme zde poprvé a víme co můžeme očekávat,
vypadá to ale na průšvih, mají zavřeno! To není možné, určitě pečou, vůně odsud překonává i místní
čističku !

Byl to planý poplach, někdo před námi přibouchl vrátka tak prudce že se zablokovala.
Sláva, tak si objednáme a usadíme se.

Zastávka u Bártů nezklamala. Vynikající dorty (obzvlášť ten borůvkový), skvělé italské proseko,
nemluvě o pro nás dělaných čerstvých chlebíčcích, nejméně tak dobrých jako v Redutě, které tentokrát
dali mnozí přednost před výletem.

Že to bylo tady v Čihadlech u Bártů na závěr výletu příjemné posezení snad dokazují spokojené
úsměvy na tvářích, nejen to, po deštivém předchozím dnu, svěží lesní vzduch, teplota, pravá turistická,
parta sympatická, co víc si pro takový výlet přát.
Na Šembeře, Kozojedech a Doubravčicích-Čihadlech 14. června 2018.
Kroniku napsal Mirek pěkné fotky do ní udělala Vendula

