Mozaika z cest
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Čtvrtek 12. září
Dnes prší, proto nechystáme žádný výlet, všechny dny nebyly slunečné, ale ani deštivé.
Co jsme chtěli vidět jsme viděli, Kančenžangu, důlní činnost, ostrov Divokých koček, jezero
Coniston a Cesmínový háj – Holly Howe a celou atmosféru pro místa dějů.
Připravujeme se na cestu domů, balíme věci a domlouváme s Prahou odtah nepojízdného auta
do Čech, proto jsme nikam nešli a prohlížíme si společenské místnosti.
Mnoho odkazů na spisovatele zde není, předpokládám, že se změnil majitel Cesmínového
háje a historii V&A tolik neprosazuje. Přímo na farmě se hospodaří, ale hospodářská činnost je už
mimo přístup turistů .
Majitel – správce Jonathon nám hodně pomohl, když jsme zůstali bez auta a pomohl nám
s prvním ubytováním v Stables, proto jsme mu věnovali knížku Zamrzlá loď kapitána Flinta
s krásnými obrázky od Zdeňka Buriana.
Jonathon ji umístil v salonu na čestné místo.
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Místnosti v přízemí nabízejí turistům různé možnosti občerstvení. Mohou si zde dát čaj, kávu,
zákusky či zmrzlinu, nebo si předem v kuchyni objednat celou večeři. Na všech přístupových
cestách jsou tabule s nápisy, které mají upoutat kolemjdoucí.
Snad stojí za pozornost, že „reklamní cedule“ dobře zapadají do celkového rázu krajiny. Jak
na fotografiích vidíte, jsou zhotovené z břidlicových desek, případně dřeva.
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Za pozornost určitě stojí pohledy do společných místností „Cesmínového háje“.
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pohled ze společenské místnosti do jídelny

pohled okny na terasu
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vedlejší salonek

Časy se asi mění a odkazů na A. R. je stále méně a méně. Když jsme předloni byli ve Wroxhamu
nakupovat u ROYe, tak jsme ve velkém knihkupectví nenašli ani jedinou knihu od A. R., jen u
Ludhamského mostu měli jednu od Rogera Wardala.
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V Cesmínovém háji ve společenské místnosti z obrázků na stěnách byl jen jeden s A.R. (vlevo)

Další fotografie je z natáčení filmu Swallows & Amazons (1974). Vlevo je na ní Virginia McKenna
jako maminka Vlaštovek. (vpravo)
Jonathon s rodinou:
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Historie hospodaření na Bank Ground Farm:

Pro čtenáře méně zběhlé v angličtině připojujeme překlad textu:
Ground Bank Farm je domovem rodiny Batty více než osmdesát let.
Farma byla zmiňovaná již kolem roku 1500. Lucy Batty ji provozovala jako B&B II. stupně (vyšší
kvality) více než padesát let.
Původní budovy statku pocházejí z doby před rokem 1850. Jejich přeměnu na rekreační objekty
zahájil Keneth koncem 80. let. Prasečí chlívek a další hospodářské budovy přestavěl do dnešní
podoby „Holly How Cottage“, „Beckfoot Cottage“ a „Wynmoor Cottage“. Další úpravy
následovaly v 90. letech. Nejprve se v roce 1991 původní seník změnil na „Loft Cottage“, v roce
1995 byly stáje přestavěné na „Stables“ a nakonec v roce 2000 vznikl z původního chléva a boudy
pro dobytek u vody „Barn“.
V roce 2006 byla otevřena čajovna. V roce 2009 se domů vrátil Jonathon i se svou manželkou
Shaylou, aby pomáhali v podnikání. Farma se dále rozvíjí chovem stád plemenného skotu Aberdeen
cattle, čistokrevných Jákobových ovcí a lam.
V roce 2012 byly dokončené psince k pronájmu, takže můžeme ubytovávat i vaše čtyřnohé přátele.
Od té doby se také čajovna rozšířila na farmářský obchod a restauraci, která podává jídla v jídelně
i v chatách. Abyste tato chutná jídla náležitě strávili, nabízíme vám vypůjčení lodí v loděnici a
horských kol.
Doufáme, že budoucnost farmy je zajištěna příchodem nové generace dvou malých Battyů. Věříme,
že budou Bank Ground milovat stejně jako my.
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Nakonec jsme přeci jen jednu knížku a ransomovskou tématikou našli. DISCOVERING
SWALLOWS & RANSOMES od Johna Berryho.

Luboš Jordán (pokračování příště)
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