Mozaika z cest

Lake District 2019 – část 4.
Úterý 10. září
Počasí nám zatím celkem přálo, jen včera trochu pršelo, ale dnes na cestu k ostrovu Divokých
koček nám svítilo sluníčko.
Jonathan šel napřed do přístavu vybrat vodu z veslice, když jsem chtěl vstoupit na molo, tak
mě nechtěl pustit dál, dokud si neobléknu záchranou vestu.
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Cestou k ostrovu jsme si vyfotili flotilu plachetnic v pozadí s Kančenžangou

Plavba přes jezero na motorové veslici

Před přístavem jsem vypnul motor a do skrytého přístavu jsme zaveslovali, značek pro
bezpečný vjezd jsem si nevšiml, nikdo je asi neobnovuje, ale skalisko před vjezdem tam je.
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Vjíždíme do přístavu ...

…a už kotvíme

Skrytý přístav je jediné místo, kde se dá dobře zakotvit, na severní straně ostrova je jen
hromada velkých kamenů.
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Severní strana

Na západní straně ostrova je velká skála (foceno v neděli, kdy byl ostrov plný místních).

V neděli bylo na ostrově živo, dnes je úterý, tak jsme tu sami a můžeme si v klidu vychutnat
atmosféru tohoto místa, jinak ale mám pochybnosti zda tu skutečně probíhal boj o ostrov.
O tom, že tu Vlaštovky a Amazonky byli nepochybuji, ale asi zde nestanovali, ať už pro větší
vzdálenost od Cesmínového háje a od starostlivé paní Dixonové, tak i proto, že proláklina ve středu
ostrova se po větších deštích zaplavuje.
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Východní strana ostrova

Na východní straně ostrova je mezi břehem a ostrovem úžina asi 100 metrů široká a skalní
stěna ostrova spadá přímo do vody, také se nedoporučuje tudy proplouvat s ohledem na mělčiny
mezi ostrovem a břehem.

Tábor?
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Na ostrově jsme našli i vřes...

Už nebylo co dál zkoumat, ostrov jsem si prohlédli a na příběhy V&A zavzpomínali a
můžeme se vrátit do Cesmínového háje. Ve tři hodiny odpoledne jsme již zpátky v loděnici pod
Bank Ground Farm. Mezitím co jsme byli pryč, připlula klasická plachetnice Peggy Blackett.1
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Plachetnička je něco mezi Vlaštovkou a Amazonkou. Z Vlaštovky má klingrovou obšívku a z Amazonky ploutvovou
skříň a čirý nátěr.
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Dosažení ostrova Divokých koček jsme se rozhodli zapít v hospodě u Koruny v Conistonu.
Jak se točí pivo v Anglii je kapitola sama pro sebe, to není jako u nás míra, pod ucho,
A když nevíte jaké, dají vám nejdřív od každého ochutnat do sklenky. Vybrali jsme asi to nejlepší,
protože se od vedlejšího stolu ozvalo : „Good choise“2

Luboš Jordán
Pokračování příště.
Anglická piva a ta z Conistonu zvlášť jsou tématem na samostatný článek, který pro vás už
připravujeme (pozn. red.)
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Pro neangličtináře = dobrá volba

