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V sobotu a v neděli jsme měli ubytování
v Stables, která má svůj vlastní vstup ze dvora.

Tato část usedlosti Bank Ground Farm se
jinak pronajímá celá, dole jsou dva pokoje po dvou
lůžkách a nahoře je kuchyň, obývací pokoj s
kulatým stolem a velká kožená sedačka. V ložnici
nahoře postel s nebesy.

Od pondělí jsme měli rezervováno ubytování
v hlavní budově, tak jsme se tam dopoledne
přestěhovali, byl to pokoj hned první nad schodištěm, to jsou pokoje kde bydleli Vlaštovky.

Od těch dob byly hodně zmodernizovány, jen ta postel je možná původní. viz foto.

Celé dopoledne drobně pršelo, tak jsme neplánovali žádnou větší akci.

Po obědě se počasí zlepšilo,tak jsme se šli podívat dolů k jezeru do loděnice.

Tam jsme objevili člun poháněný parním strojem.1

1 Podobné čluny byly oblíbené ve viktoriánském období. Více jich můžete vidět v muzeu Windermere Jetty: Museum
of Boats, Steam and Stories (dříve Windermer Steamboat Museum) Windermere Jetty: Museum of Boats, Steam 
and Stories - Wikipedia . Sbírky obsahují 40 lodí (pozn. red.)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Windermere_Jetty:_Museum_of_Boats,_Steam_and_Stories
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Okolí loděnice se upravuje

Až pozdě odpoledne jsme šli hledat na VRCHOVINU (GRÓNSKO) rybníček, iglú a 
hvězdárnu.

Ze silnice nad Bank Ground jsme šli přímo do lesa východním směrem. Je to zkrácená verze 
trasy č.5 podle Walks around Coniston. Cestou jsme potkali partu asi pěti seniorů, kteří šli proti 
nám, před tím jsme prošli kolem kamenné stodoly, která mohla být námětem pro hvězdárnou D+D.

Prošli jsme kolem Lawsonova parku a odbočili po silničce k jihu, k jezeru. Cestou se nám 
otevřel pěkný pohled na jezero.

2



Mozaika z cest

Štěrková silnička nás dovedla až dolů k jezeru na asfaltovou silnici, po ní jsme se vraceli zpět 
do Cesmínového háje. Cestou jsme šli kolem Brantwoodu.2

2 Brant je výraz ze staré norštiny znamenající „příkrý“. Vila Brantwood byla postavená koncem 18. století a v 
průběhu 19. století byla několikrát upravovaná. Postupně patřila řadě významných osobností, např. Williamu J. 
Lintonovi, aglickém grafikovi 19. stol. Ke konci 19. stol. vila patřila Johnu Ruskinovy, který v ní shromáždil 
bohatou sbírku obrazů a grafik. Po dalších poměrně spletitých osudech funguje Brantwood od druhé pol. 20. stol. 
jako muzeum. Brantwood - Wikipedia 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Brantwood
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Brantwood z jezera
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Za THURSTON Outdoor Education Centre jsme odbočili z asfaltky a dali se po pěšině přes 
louky, až jsme došli k Low Bank Ground, což je můj typ na Dixonův statek. Dnes složí jako další 
outdoorové centrum.

Thurston Outdoor Education Center3

3 Více se můžete dozvědět na adrese: About Thurston | Thurston Outdoor Education Centre (thurston-oec.co.uk) 
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http://www.thurston-oec.co.uk/about-2/
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Low Bank Ground Outdoor Education Centre4

Odpolední procházku po kopcích jsme zakončili dobrou večeří v Cesmínovém háji.

Po večeři jsme začali spřádat plány, jak se na ostrov Divokých koček dostat. Dopoledne při 
prohlídce loděnice, jsme si všimli na břehu dvou kanoí.

4 Vice najdete na Inspiring young people to make positive changes | Brathay Trust 
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https://www.brathay.org.uk/
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Byli jsme rozhodnuti dosáhnout ostrova Divokých koček i za pomoci pádlování, i když to je 
tam i zpět asi 12 km po klidné hladině.

Zeptali jsme se Jonathana, zda by nám kanoi půjčil. Překvapil nás tím, že nám rovnou nabídl 
veslici s motorem. Neodmítli jsme.

Těšíme se na zítra, dostaneme se na ostrov Divokých koček. Nachystáme luky, šípy a boj o 
ostrov může začít.

Tato veslice s motorem nás dopraví na ostrov Divokých koček.

Luboš Jordán

(pokračování příště)
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