Ahoj děti,
přicházejí k nám ty nejteplejší měsíce v roce a tím pádem
nejoblíbenější období pro všechny malé školáky a školačky.
Uhádli jste? Samozřejmě. Jsou to velké letní prázdniny. Než
Vás ale potkají nové zážitky a dobrodružství, rád bych Vám
v tomto letním čísle, posledním, které je věnováno opavským
osobnostem,

představil

a

ukázal

významnou

ženu,

spisovatelku, malířku a ochránkyni zvířat, jejíž kořeny
můžeme najít v našem městě.
Během roku jste díky Novinám skřítka Knihomílka měli
možnost poznat řadu zajímavých lidí spjatých s Opavou.
Zdaleka to nebyli všichni, kteří svou prací, pílí nebo nadšením
stojí za zmínku. Je to škoda, ale na druhou stranu alespoň
sami vidíte, jak je Opava v tomto směru bohatá.
Takže pokud jste zvědaví, kdo je tou tajemnou ženou,
časopis s množstvím zajímavostí a úkolů Vám tuto otázku
zodpoví.
Najdete ho na pultech oddělení pro děti a mládež, dětském
oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice a Olomoucká. Na
koho tištěné číslo nezbude, může si ho stáhnout na
stránkách naší knihovny www.kpbo.cz
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20. 1. 1910 přišla v Opavě na svět holčička, která dostala
jméno Friederike Victoria Gessner. Nikdo v té době netušil,
že z této dívky vyroste světově proslulá ochránkyně přírody,
malířka a spisovatelka Joy Adamsonová.
Spolu s rodiči bydlela do svých 12 let v domě Na Rybníčku
48. Navštěvovala pětitřídku, později Německé dívčí reálné
gymnázium. V roce 1922 se přestěhovala do Vídně ke své
babičce, kterou velmi milovala. Ta ji ve všem podporovala,
pomáhala a vytvořila pro ni kouzelný domov. Na dobu
strávenou s babičkou nikdy nezapomněla.
Ve Vídni získala hudební vzdělání, taky diplom v kursu pro
módní návrhářky. Nějakou dobu pak v tomto oboru úspěšně
pracovala.

Mezi

její

další

zájmy

patřilo

sochařství,

fotografie, psychologie nebo psychiatrie.
V roce 1937 nastoupila na loď mířící do Afriky. Netušila, že
ji tato cesta ovlivní celý život, a na tomto kontinentě zůstane
až do své smrti. Zemřela tragicky při každodenní obhlídce
své rezervace Shaba v Keni 3. 1. 1980 ve věku 69 let.
Na rodném domě v Opavě, ve kterém bydlela jako malá, byla
přidána pamětní deska, která nám tuto slavnou opavskou
rodačku stále připomíná. Také v Keni na břehu jezera
Naivasha bylo otevřeno muzeum věnované Joy Adamsonové.
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Dětství Joy ovlivnil její pradědeček Carl Weisshuhn. Měli
spoustu společného. Odvahu, píli, obětavost, pracovitost,
houževnatost, vynalézavost, praktičnost a lásku k přírodě.
Častokrát spolu vyráželi na dlouhé procházky do hustých
lesů kolem břehů řeky Moravice. Neměli rádi ruch velkých
měst. Oba žili skromný život a pomáhali ostatním.
Pradědeček vlastnil pily, lomy, statky, a to nejen na Opavsku.
Všechno, co měl, dosáhl svým úsilím. Až do svých 80 let
každé ráno vstával v šest hodin ráno a přicházel domů až
večer. Místo oběda si dával kávu a chléb.
Ve své době se pustil do netypického projektu. Chtěl
postavit továrnu na výrobu papíru s využitím vodní síly.
K tomu bylo zapotřebí vybudovat 3,6 kilometrů dlouhý náhon,
do něhož byla svedena řeka. Ten měl sloužit nejen pro
dopravu dřeva, ale i na výrobu elektrické energie. Aby náhon
mohl fungovat, musel prorazit v Kozím hřbetě tunel dlouhý
45 metrů a pak ještě další tři tunely. Odhodlání mu zůstalo
i přesto, že ze začátku stály před ním jen samé překážky ze
stran obyvatel a úředníků. Nakonec si ale svůj sen splnil
a

v roce

1891

byla

Žimrovická

papírna

i

s náhonem

dokončena. 29. 8. 1891 byl vyroben první papír, který
odebíral podnikatel Habel z Opavy.
Žimrovická továrna spolu s Weisshuhnovým náhonem funguje
dodnes.
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Frederika odplula 12. května 1937 na lodi z italského Janova
směr Afrika. Hledala tam útočiště před válkou, která
začínala hrozit Evropě.
Sama ještě netušila, že se už z Afriky domů nikdy nevrátí,
protože jí tento kontinent, jeho obyvatelé a hlavně příroda
uchvátí.
Během cesty lodí se seznámila s Peterem Ballym. Tento
známý botanický malíř jí ukázal krásu africké přírody a
naučil ji, jak správně malovat rostliny. S ním také poprvé
vyjela na první safari ke keňskému pohoří Chyulu. Na této
expedici získala i přezdívku Joy, která ji později zůstala.
Tady zkoušela malovat. Svou první kresbu roztrhala. Nelíbila
se jí, ale Peter obrázek slepil lepenkou a donutil ji znovu
malovat. Joy dokázala pochopit sílu afrického slunce a
přenést ji do sytosti svých barev. Její kresby botanických
rostlin byly stále lepší a lepší, až překonaly i dílo Petera
Ballyho.
Do roku 1943 dokončila 700 botanických kreseb. Některé
z nich byly použity jako ilustrace celkem do 7 knih. V té
době sama netušila, že se její obrázky stanou cennou
vzpomínkou na rostliny, kterými se Keňa chlubila.
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Po velkém úspěchu botanických kreseb, za které Joy získala
v Anglii medaili, začala znovu malovat. Jejím úkolem bylo
zhotovit pět velkých portrétů a tři postavy z každého
kmene.
Čekalo ji hodně putování po Keni, někdy i v strastiplných
podmínkách. Kvůli velkým vzdálenostem mezi místy, kde měla
malovat, si koupila auto a sebou vzala jen svého dobrého
kuchaře a psa Pippina. Byl jí také přiřazen tlumočník a
policejní doprovod.
Putovala po místech, kde nebyly žádné hotely, jen chatrče
místních domorodců. Všude byl nedostatek pitné vody, hadi a
další nástrahy. Nebezpečnou se pro ni stala samička komára,
která přenáší malárii. Joy onemocněla.

I přesto všechno dokázala namalovat šestset kreseb.
Všechny se staly národním pokladem i proto, že řada
z těchto kmenů již dávno zanikla. Část se jich nachází v sídle
keňského prezidenta a ostatní jsou součástí stálé expozice
Keňského národního muzea v Nairobi. Zároveň dokázala ke
všem shromáždit významné údaje a zvyky těchto kmenů,
které později vydala v další knize.
Tou dobou již byla provdána za strážce zvěře George
Adamsona. Ten svůj život zasvětil lvům a spolu s Joy založili
národní parky.
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Největší zlom v životě Joy nastal v roce 1956. George, jako
stopař zvěře, byl povolán odchytit lidožravého lva na území
kmene Boranů.
Po zpáteční cestě našel tři lví mláďata. Sama by se o sebe
nepostarala a tak je vzal domů k Joy. Z rozhodnutí úřadů dvě
putovala do zoologických zahrad a to nejmenší si manželé
nechali. Toto lvíče dostalo jméno Elsa. Už od začátku oba
věděli, že s nimi lvíče nezůstane napořád. Chtěli, aby se
vrátilo po dvou letech zpátky do divoké přírody.
Život Joy se díky Else úplně změnil. Vytvořilo se mezi nimi
velmi silné pouto. Z Joy se stala náhradní matka. Ze začátku
lvíče co dvě hodiny pilo mléko z lahve. Potom dostalo
nadrobno rozsekané maso a nakonec se muselo naučit samo
lovit. Elsa byla velmi šikovná a ve dvou a půl letech byla
vypuštěna do volné přírody v Meru. Přesto na Joy nikdy
nezapomněla. Vracela se do tábora a dokonce jí přivedla
ukázat i svá tři mláďata.
Joy měla velkou potřebu podělit se se svými pocity a zážitky
i s ostatními lidmi. Rozhodla se vše sepsat a vydat knihu
s názvem „Příběh lvice Elsy“.
Kniha měla velký úspěch. Dlouhou dobu se držela na vrcholu
knižních hitparád a byla přeložena do 25 jazyků.
Lvice Elsa umřela ve věku pěti let na nemoc způsobenou
klíštětem.
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Skřítek Knihomílek se stará o kočičku. Máte doma také
nějakého zvířecího mazlíčka?
……………………………………………………………………………………………………………..
Jak se jmenuje?
……………………………………………………………………………………………………………..
Čím se živí?
……………………………………………………………………………………………………………..
Co dělá nejraději?
……………………………………………………………………………………………………………..
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Smrt lvice Elsy Joy hodně zasáhla. Dobře věděla, že stejný
vztah již se lvem nikdy nenaváže a proto se soustředila na
další africké velké kočky. Zpět do přírody vrátila gepardici
Pippi a levhartici Penny.
Výchova Pippi byla úplně jiná. Lvi jsou tvorové společenští,
naopak gepardi spíše samotáři. Jejich předností je rychlý
běh. Svou oběť nejprve dlouho pozorují a až potom loví.
Gepardi neumí pořádně zatáhnout drápy. Proto byla Joy při
hrách s Pippi často hodně poškrábaná.
Do rezervace Meru se

Pippi dostala v roce 1965 jako

ochočená velká kočka, která nebyla zvyklá na volnou přírodu.
Po příjezdu měla velký strach z ostatních zvířat. Aby se ho
zbavila, chodily s Joy ze začátku každý den spolu na
procházky.

Když

strach

ustoupil,

dalším krokem bylo

vypuštění gepardice do divoké přírody. První měsíce měla
v tábořišti připravenou potravu, takže věděla, že se může
kdykoliv vrátit. Pippa se postupně naučila lovit, získala své
teritorium a později přivedla na svět mláďata. Joy se
podařila neskutečná věc. Ochočenou gepardici vrátit do
divoké přírody.
Stejně jako u Elsy si psala poznámky a vše dokumentovala
fotografiemi. Vydala knihu „Skvrnitá sfinga“, která však
nebyla přeložena do českého jazyka. Nedosáhla takové slávy
jako Příběh lvice Elsy, ale dokázala v ní popsat dosud
neznámé poznatky ze života gepardů.
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I přesto, že se manželé Adamsonovi snažili o záchranu
přírody a navrácení mláďat zpět do divočiny, rostl v Keni
počet pytláků. Spousta zvířat zbytečně umírala.
Její knihy slavily úspěch a ona se rozhodla peníze z prodeje
použít na založení Národního parku v Meru. S tímto místem
byla velmi spjatá. Žila tu Elsa a její mláďata. Později
gepardice Pippi a další. Ze začátku narazila na odpor ze
strany vlády. Nakonec se přece jenom vše podařilo a v roce
1966 bylo Meru prohlášeno národním parkem. Dnes patří
mezi nejstarší a nejnavštěvovanější chráněné území.
V roce 1969 založila v Británii nadaci s názvem: “Elsa Wild
Animal Appeal“, která dodnes funguje v USA, Kanadě,
Japonsku a Keni. Financují se z nich například letecké kurzy
pro nové strážce zvěře. Po skončení tohoto kurzu mají
strážci možnost lítat v malých letadlech a dostat se tak do
míst, která jsou hodně nepřístupná. V nich se právě
nejčastěji schovávají pytláci.
Joy byla mimořádná žena. Všechen svůj čas, své zdraví i
peníze věnovala na záchranu zvířat. Byla odvážná, obětavá,
vytrvalá, velkorysá a pracovitá. Díky svým knihám a filmům
ukázala celému světu, že je třeba zvířata chránit a bojovat
s lidmi, kteří jim ubližují. Milovala Afriku.
V Keni si o Joy mysleli, že je původem z Rakouska. My ale
víme, že je opavačka a narodila se v našem krásném městě.
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Pohádka z Afriky
V jedné malé vesničce žil stařeček, který vlastnil všechno
vědění a moudrost světa. Chodili k němu pro radu mladí i
staří, z blízka i z daleka. Dlouhá léta všem pomáhal a každý
od něj odcházel spokojený.
Čas utíkal a najednou se stalo, že místo, aby lidé starci za
pomoc poděkovali, uráželi ho. V tu chvíli se hrozně rozčílil a
přestal je podporovat. Naopak teď si od nich bral zpátky
kousíčky moudrosti a znalostí. Když se mu podařilo všechno
získat, uschoval vědomosti do velikého hliněného hrnce.
Otvor pak důkladně uzavřel a v peci vypálil. Nikdo teď
nemohl dostat ani trošičku moudrosti.
Sám se sebou spokojený přemýšlel, kam by nádobu před lidmi
schoval. Rozhodl se pro nejvyšší strom v lese, který rostl
kousek od vesnice.
Dal si hrnec dopředu na krk a vydal se na cestu. Z křoví ho
pozoroval malý chlapec a potichu se vydal za ním. Když
stařeček došel až ke stromu, hned se snažil na něj vylézt.
Vůbec mu to ale nešlo. Hoch vyskočil z příkopu a řekl starci,
že se mu poleze na strom lépe, když bude mít ten hrnec na
zádech a ne na břichu. Stařeček se rozzlobil, protože si
uvědomil, že má chlapec pravdu. Doteď si myslel, že má
v nádobě všechno vědění světa, a teď pochopil, jak se mýlil.
Obyčejný chlapec mu s lehkostí poradil. Praštil nádobou o
zem a v tu chvíli se všechny kousíčky moudrosti rozletěly do
celého světa.
Od těch dob každý, kdo pečlivě hledá nějaké to vědění a
znalosti, určitě je získá.
16

Doufám, že se Vám úkoly líbily a dozvěděli jste se i něco
zajímavého o naší slavné rodačce Joy Adamsonové. Budeme
se spolu loučit. Mám pro Vás na závěr tip jak si vyrobit ruční
papír.
Co potřebujete:
Ubrousky, vodu, mísu na namáčení papíru, ruční mixér, dva
dřevěné rámečky (jeden musí být potažený jemnou síťkou),
nádobu na výrobu, houbičku, váleček a savý papír.
Jak na to:
Nejprve připravíte papírovou hmotu. Ubrousky natrháte na
drobné kousky a necháte je přes noc odležet v čisté vodě.
Druhý den je rozmixujete ručním mixérem. Pozor, ať to
nepřeženete!
Nachystáte si nádobu, kde smícháte vodu s kaší. Tu dokonale
rozpustíte. Teď přijdou na řadu dřevěné rámečky. Na dno
položíte nejprve rámeček se síťkou a na něj co nejpřesněji
druhý. Oba rámečky pomalu zvednete k hladině. Na rámečku
se síťkou se Vám začne pomalu usazovat papírová hmota.
Rámečkem několikrát zatřepete a otočíte tak, aby byla
vrstva papíru rovnoměrná.
Necháte papír okapat a sejmete první rámeček. Na papír
položíte list novin a síťku překlopíte. Arch vysušíte pomocí
houbičky nebo savého papíru. A už jenom zbývá Váš první
vyrobený ruční papír nechat uschnout.
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