
Dárková sada „Adoptuj medvěda“ 

Uvítání 
Gratulujeme Vám, právě jste obdržel dárkovou sadu „Adoptuj medvěda“. Ta vám umožní podílet se 

na záchraně ohrožených druhů medvědů. 

Vzácný druh medvěda malajského se stal velmi ohroženým druhem a je potřeba zajistit, aby tento 

medvěd dále v přírodě přežil. Tato jedinečná dárková sada vám umožní podílet se na záchraně tohoto 

krásného stvoření! 

Sada obsahuje: 

 Pokyny a často kladené otázky 

 Registrační brožurku 

 Malý plakát medvěda malajského 
 
Abyste se mohli plně podílet na ochraně těchto medvědů, je nutné se zaregistrovat. Nejjednodušší 

způsob je registrace přes internet na webové adrese www.registergiftbox.com. V případě, že nemáte 

připojení k internetu, můžete poslat přiložený registrační formulář poštou a to na adresu  

Gift Republic, PO Box 60172, Londýn, SW19 2TF, Spojené Království. 

Jakmile zaregistrujete vaši dárkovou sadu, obdržíte fotografii medvěda malajského, certifikát vám 

ušitý na míru a 10% slevový voucher, který je možno uplatnit na podporu organizace PTES. Také 

budete pravidelně obdržovat novinky přímo od této organizace. 

Doufáme, že si váš dárek plně užijete! 
S pozdravem 
Tým Gift Republic 
 

Často kladené otázky 
Jakmile obdržíte tento dárek, stáváte se adopcem medvěda malajského. Dostanete od nás certifikát 
potvrzující vaší adopci, fotografii vašeho medvěda a 10% slevový voucher, který je možno uplatnit na 
podporu organizace PTES. 
 
Jak mám svůj dárek zaregistrovat? 
Nejjednodušší způsob je registrace přes internet na webové adrese www.registergiftbox.com. 

V případě, že nemáte připojení k internetu, můžete poslat přiložený registrační formulář poštou a to 

na adresu Gift Republic, PO Box 60172, Londýn, SW19 2TF, Spojené Království. 

Jak dlouho mám na registraci čas? 
Musíte svůj dárek zaregistrovat do doby uvedené na registračním formuláři. Po tomto datu již 
nebude vaše dárková sada platná. Doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve. 
 
Jak dlouhé je období mé adopce? 
Medvěd se stává adoptivním v den registrace a patří vám po dobu 12 měsíců. 
 
 
Jak dlouho trvá, než obdržím všechny dokumenty? 

http://www.registergiftbox.com/
http://www.registergiftbox.com/


Dokumenty odešleme do 28 dní od přijetí vaší registrace. Může se však stát, že se zásilka zpozdí na 
poštách apod. 
 
Mohu medvěda navštívit? 
Bohužel toto není možné. Protože jsou tito medvědi ohroženi a jsou proto volně vypuštěni 
v Summaterském národním parku, aby se mohli pářit, není zde způsob, jak jednotlivé medvědy vidět. 
O těchto medvědech se ví velice málo a proto se PTES snaží získat všechny možné informace ohledně 
tohoto druhu medvěda, aby zajistila jeho přežití. Tento výzkum musí být prováděn s minimálními 
zásahy do jejich přirozeného prostředí. 
 
Jak mám svůj PTES voucher použít? 
Voucher vám bude zaslán s certifikátem a fotografií poté, co dokončíte registraci. Bližší informace o 
organizaci PTES jsou součástí vašeho dárku. Voucher je platný po dobu 12-ti měsíců. 
 

Co je organizace „PTES Wildlife Encounter“ a čím se zabývá? 
Organizace PTES je známa v celé Británii a dává lidem možnost setkat se s lidmi, kteří ochraňují 
faunu, a vidět zvířata, která by jinak normálně v zoo možnost vidět neměli. Většina akcí pořádaných 
touto organizací zajišťuje prožití jedinečných okamžiků spojených s prací v přírodě. Cena každé 
takové akce zahrnuje i dotaci pro daný projekt. 
 
Organizace nabízí velké množství akcí, mezi něž například patří: 
 

 Den fotografování goril v Kentu 

 Poznávací zájezd za orchidejemi do Kew Gardens 

 Cesta za vlky do Berkshiru 

 Muzeum přírodního bohatství - hmyz očima vědce 

 Plavba lodí za žraloky 

 Výprava za netopýry ve Wiltshiru 
 
Program jednotlivých akcí se rok od roku liší. Volná místa jsou však omezená a proto nemůžeme 
zaručit dostupnost. Proto se prosím registrujte co nejdříve, abyste dostali váš voucher, který můžete 
na tyto akce (jako slevu) uplatnit. 
 
Cena za tyto dobrodružné výpravy začíná na pouhých 15 librách a odehrávají se po celém území 
Velké Británie. Programy jsou vedeny experty, kteří zajistí, aby byl váš zážitek z této akce 
nezapomenutelný! Nemusíte se bát, že by se třeba i vaše děti nebavily – i pro ně máme programy 
ušité přesně na míru! 
 
Jakmile se jednou zúčastníte takovéto akce, nadále se stáváte podporovatelem organizace PTES 
máte oprávnění dostávat zlevněné nabídky na všechny možné akce této společnosti. Pro bližší 
informace navštivte internetovou adresu www.ptes.org. 
 

http://www.ptes.org/


 

 

 

Medvěd malajský 
Čeleď: Medvědi malajští jsou nejmenšími zástupci čeledi Ursidae. 

Soužití: Domníváme se, že žijí osamoceně, až na matky s mláďaty. 

Přirozený domov: Tropický prales 

Velikost: Dospělý jedinec měří většinou okolo 120-150cm s ocasem dlouhým asi do 5cm. 

Váha: Dospělec váží asi 27-65kg. 

Stopy: Mělké, půlměsícovité drápky, mohutné, holé tlapy. 

Barva: Srst je většinou krátká, černá nebo hnědě zabarvená, voděodolná s malým žlutým znáčkem na 

hrudi, díky níž tyto medvědy tak snadno poznáme. 

Délka života: V divočině neznámá, v zajetí do 25 do 28 let. 

Potrava: Převážně ovoce, hmyz, vajíčka a malí savci. 

Počet jedinců na Zemi:  V přírodě neznámý, nicméně jich ubývá. 

Stručně o medvědu malajském 
Podle lidové moudrosti dostal medvěd malajský své jméno právě kvůli žluté náprsence, která má 

představovat vycházející slunce. 

O tomto druhu medvěda se ví ze všech nejméně, ale vědci se domnívají, že na rozdíl od ostatních 

nepřezimují. Přestože nedisponují dobrým zrakem, jejich čich je excelentní. Není jisté, zdali mají 

určitou roční dobu, ve které se páří, nebo jestli toto probíhá po celý rok. 

Jejich packy jsou skvěle adaptovány na lezení po stromech, kde tito medvědi stráví většinu svého 

života. Protože jsou původně nočními živočichy, přes den většinou odpočívají právě ve skrýších na 

stromech. Jejich jazyk je také velice dlouhý a právě díky němu si obstarávají většinu potravy 

(mravence, med apod.) 

Přestože jsou v porovnání s ostatními medvědy velice malí, mohou být velice agresivní a zaútočit bez 

jakéhokoliv varování. Medvěd malajský má také ze všech druhů medvědů největší zuby! 

Výzkum medvěda malajského 
Překvapivě se o tomto druhu medvěda ví velice málo, a proto bylo provedeno mnoho výzkumů 

tohoto druhu. Jsou závislí na tropických pralesech, a žijí ve výškách od 0 od 2000 m. n. m. Je však 

stále nutné dozvědět se více o jejich společenském životě a reprodukci, což je důležité, abychom jim 

mohli poskytnout nejlepší podmínky pro přežití. 

Malajské medvědy můžeme najít v jihovýchodní Asii, severovýchodní Indii, Bangladéši, Thajsku, 

v části Indonésie a Bornea, nicméně nám chybí přesné údaje. Národní park na Sumatře je posledním 

pravým útočištěm tohoto druhu. 

Budoucnost se pro tyto stvoření nevyvíjí zrovna dobře i z důvodu, že jim stále ubývá přirozeného 

životního prostředí, a kvůli konfliktu s lidmi. Díky výzkumům prováděným organizací PTES se 

shromažďují nejdůležitější informace k zajištění přežití medvěda malajského. 



 


