Jedeme do přírody, do kerského polesí
Kerský les v novodobé historii láká turisty i návštěvníky hned z několika důvodů. Je to tak trochu
jiný les uprostřed té úrodné polabské nížiny a navíc jeho odlišnost, krásu a atmosféru kerské chatové
osady začal šířit spisovatel Bohumil Hrabal který si zde v sedmdesátých letech koupil chatu, ta se velmi
brzy stala jeho druhým domovem. A byla to právě ta chatová osada Kersko, součást obce Hradišťko
s okolní přírodou která Hrabala inspirovala k tvorbě tak půvabných povídek.Ta z nejkrásnějších Slavnosti
sněženek bude tak trochu provázet i náš výlet.
Do Kerska se lze přiblížit vlastně ze všech stran, od klidné hladiny Labe, nebo od Přerova nad
Labem, Sadské a jsou i další možnosti. My jsme zvolili obec na staré poděbradské silnici Velenku, ta si
ještě alespoň částečně uchovala ráz polabské zemědělské obce s přízemními domky stavěnými kolmo
k cestám, domky kdysi obklopenými seníky a stodolami nebo posledních pár usedlostí s barokními vjezdy
pro zemědělské povozy.
Velenka má ale také několik zajímavých památek, i proto jsme přijeli právě
sem. Nejvzácnější je vlastně dominanta obce, barokní kostel sv. Petra v okovech,
navržený již v první polovině 18.století vynikajícím architektem Kiliánem Ignácem
Dienzenhoferem.
Potom na čestném místě na návsi jen pár kroků od kostela památník
obětem první světové války. Tato více než neobvyklá plastika z umělého pískovce
má na svém vrcholu československého legionáře a pod ním vojáky odcházející do
války a loučí se s rodinami. Později byl pomník doplněn ještě pamětní deskou
odkazující na oběti druhé světové války.

Velenka má ale při silnici od Prahy
ještě jeden pomník k události která
významně změnila život zdejších obyvatel.
V roce 1899 zde odhalili památník k výročí
50ti let zrušení nevolnictví, roboty, tedy
práce zdarma pro vrchnost bez možnosti
kamkoliv odejít. Byla to změna kterou dnes
asi těžko můžeme objektivně docenit.

V obecním znaku je symbolický klíč
k obci a odkaz na zemědělský ráz Velenky.

Poslední zajímavost je přírodní a z návsi odkud odcházíme
zatím není vidět, to se ale brzy změní na okraji obce jen pár kroků od
kerského polesí. Je to Přírodní památka Slatinné louky u Velenky.
Chráněné území se vzácnými rostlinkami z nichž jedna prý neroste
nikde jinde na světě.
Slatinné louky mají již přímou souvislost s lesem kam se právě
chystáme vstoupit. Ten totiž ještě v 15. století nebyl lesem ale
největším rybníkem v poděbradském panství. Po jeho vysušení
zůstala vlhkost v podloží nejen kerského polesí ale i okolních luk. Tak
tedy vzhůru do lesa!

Znovu je třeba připomenout že v lese kde se rozkládá osada Kersko je všechno jinak než
v ostatních českých lesích. Má to na svědomí bohatý statkář ze Sadské Josef Hiross. Ten celé polesí
v období naší první československé republiky vlastnil a měl s ním smělé plány. V roce 1934 velkou část
lesa rozparceloval sítí pravoúhlých alejí a pozemky rozprodal na stavbu chat. Aleje byly po vzoru
newyorského Manhattanu očíslovány a od hlavní ( 5.avenue) v Kersku takzvané Betonky, dostaly aleje
čísla, vlevo lichá, vpravo sudá. To byl začátek, později se mělo Kersko stát lázeňskou obcí s hotelem,
bazénem sportovišti a hlavně zdejším pramenem minerální vody. Uznejte, podobných lesů asi u nás není
mnoho.

Dnes píšeme rok dva tisíce a pan Hrabal by se asi divil. Na popsaném systému alejí se vlastně
nezměnilo nic i les je stále překrásný ale původní chaty jsou nahrazovány převážně luxusními domy
k trvalému bydlení, zkrátka atraktivní lesní parcely lákají, s tím nic nenaděláme, přesto původní chaty zatím
mírně převládají.
Rozdíly jsou zřejmé na první pohled

Ani místa kde se natáčely Slavnosti sněženek nikdo nikam neodnesl. Chce to tedy jen trochu
obrazotvornosti představit si na kerské Betonce Jaromíra Hanzlíka na kole s bandaskou držkovky, nebo
Rudolfa Hrušinského jak na traktůrku vyváží povedenou rodinku na výlet, obrazotvornosti se v Kersku
meze nekladou. Zastavili jsme i u lesní hájenky, vlastně klíčového místa celého fimu. Dnes je to poměrně
drahá restaurace a bez aut ji lze vyfotit snad jenom v noci.

My ale míříme k restauraci kterou měl Hrabal od své chaty mnohem blíž, k restauraci U Pramene.
Cestou jsme se ještě zastavili v lesním ateliéru Kuba, ten si jen kousek od lesní hájenky pořídili
manželé Kubovi v roce 1992. V zajímavě upravené zahradě mají v pěkném domě keramickou dílnu, galerii,
vzorkovnu a malou prodejnu keramiky.

Pořádají zde výstavy a také různé akce třeba o Velikonocích nebo Vánocích. Je možné si vše
prohlédnout venku i uvnitř. Pěkné a zajímavé místo uprostřed lesů.
Trochu jsme pokoukali a jdeme dál, k restauraci to
máme nejméně další kilometr, oběd naplánovaný na
jedenáctou v restauraci U pramene, tak abychom to stihli.
Jelen se šípkovou nebo kančí guláš, to je lákavé menu.
Blížíme se k hospodě a již pohled z dálky nevěští nic
dobrého. Dveře zabedněné s cedulí rekonstrukce,
dovolená, skvělá kombinace pro čtrnáct kručících žaludků
uprostřed kerského lesa.
Teď se ukázalo kdo je připraven na všechno,
Vendulka vyndala z batohu krabičku
se sušenými
švestkami a nabídla, když došly švestky vyndala další
krabičku, nakrájená jablíčka, také nebyla marná.Ti
nejodvážnější se pokusili nahradit oběd vodou ze zdejšího
Svatojosefského léčivého pramene. Vzhledem ke složení
zdejší minerální vody poměrně odvážný experiment.

Tím se dostáváme k původním plánům statkáře Josefa Hyrosse vytvořit z osady Kersko lázeňskou
obec. Jejím základem měl být oblíbený minerální pramen sv. Josefa, jehož vodu lidé dodnes nazývají
kerka a vytrvale si s plastovými lahvemi pro ni dojíždějí. Je to přírodní, tvrdá, uhličitá voda, slaná, slabě
radioaktivní kyselka se zvýšeným obsahem sirovodíku a železa. Obsahuje také jód a lithium. Má stálou
teplotu 9 stupňů Celsia a příliš se neliší od léčivých vod v nedalekých Poděbradech.

Udělali jsme si ještě společnou fotku abychom měli zdokumentováno jak vypadá turistická parta
hladových seniorů, rozloučili se se svatým Františkem hlídajícím tento léčivý pramen a vydali se již mimo
chatovou osadu do rozsáhlého (900 ha) kerského polesí za Švarnou Tonkou a Krásnou Pepinou.

Les se neustále mění, mladé borové porosty střídají staleté duby, za prvním zákrutem březový háj a
cesty se neustále zužují až přejdou v uzoučkou pěšinku kde je potřeba uhýbat větvím listnáčů. Právě tato
pěšinka nás dovedla ke Švarné Tonce a po dalších padesáti metrech její mladší sestřičce Krásné Pepině.
Jsou to velmi staré borovice jež tak okouzlily Bohumila Hrabala že je oslavuje ve svých povídkách.
Nejstarší borovice Švarná Tonka byla údajně sázena
v r. 1620. Časem po úderu blesku přišla o korunu a poté
orkán Kirill v roce 2007 porazil i zbývající torzo. Obvod jejího
kmene měřil více jak tři metry.
Dnes si tu leží podle pěšínky, pomalu se rozpadá a my
ji máme na památku takto krásně nafocenou.

Jen pár kroků od Tonky se vypíná k nebi na malé
mýtince Krásná Pepina, zasazená v roce 1781 a Hrabal
okouzlen její korunou ji ve Slavnostech sněženek viděl takto:

Krásná Pepina......To bych prosil, to je krasavice, to je taková nádhera, když se díváte zespoda do
její koruny a svítí slunce, tak se ta koruna podobá oknu Svatovítského chrámu, tak přesné jsou loukotě
jejich větví, tak přesně se otáčí do kruhu v jednom rytmu....
Bohumil hrabal v povídce Slavnosti sněženek

Jak obě borovice ke svým jménům přišly ? Vypráví o tom stará pověst. Jsou to vlastně krásná
mladá děvčata která když cestovala v kočáru kerskými lesy, tak jen zázrak je zachránil před zlými
loupežníky tím že se mohly proměnit v borovice. Tonička byla knížecí dcera a Pepina její komorná.
Všechny zajímavosti kolem obou
borovic jsou pro turisty tady na místě
vtipně sepsány na tablu naučné stezky.
Přečetli jsme si celou pověst,
seznámili se s historií obou borovic,
odčerpali trochu energie z kmene
Krásná Pepiny a můžeme se lesem
vydat dále.
Slabou hodinku se kterou jsme
počítali na oběd v lese neprosedíme.
V Kersku také chovají v malé oboře ve
volném výběhu sobí a mufloní zvěř. Je
to sice nějaký kilometřík navíc, soba ale
normálně v lese nepotkáme. Jsou to ale
potvory, zdržují se co nejdále od
ohrazení . My jsme ale trpěliví. Nakonec
někteří přišli dokonce až k plotu.

Naše poslední zastavení snad ani jinde být nemůže než u chaty kterou si manželé Hrabalovi
v Kersku koupili v roce 1965. Po smrti manželky Hrabal chatu obýval trvale, stala se vlastně jeho druhým
domovem a velká část jeho autobiografické tvorby vznikala právě tady v Kersku.

Hrabalova chata, turistické zastavení

I zastávka ze které nám pojede autobus do Čelákovic se jmenuje Hrabalova a její výzdoba nikoho
nenechá na pochybách kdo to tady nedaleko žil.

Náš výlet kerskou osadou a polesím
končí za příjemného, dalo by se říct přímo
turistického počasí. Ušli jsme téměř 11 km. a
vlastně jsme přišli na úplně nový dietní režim.
Stačí navýšit počet nachozených kilometrů a
hladu klidně utečete.

Zbývá chvíle čekání na autobus, obava
aby přijel včas, na přestup v Čelákovicích máme
pouze dvě minuty. Obavy byly zbytečné, ČD opět
nezklamaly, vlak měl 5 minut zpoždění, ještě
jsme museli chvíli čekat.

V „Hrabalově“ osadě Kersko a zdejším polesí 14. září 2018.
Kroniku napsal Mirek, super fotky mi do ní dodaly Jiřina s Vendulou.

