
Dárková sada „Adoptuj opici“ 

Mnoho druhů opic je v dnešní době ohrožení rizikem vyhynutí. Tato jedinečná dárková sada vám 

umožní podílet se na záchraně tohoto velmi vyspělého a inteligentního stvoření! 

Sada obsahuje: 

 Pokyny a často kladené otázky 

 Registrační brožurku 

 Suvenýr ve formě plakátu opice 
 
Abyste se mohli plně podílet na ochraně těchto opic, je nutné, abyste se zaregistrovali. 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 vámi vybrané opice, 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 divoké opice, nebo šimpanze. Dostanete od nás 
certifikát potvrzující vaší adopci, fotografii vaší opice 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? 
Opice se stává adoptivním v den registrace a patří vám po dobu 12 měsíců. 
 
Jak dlouho trvá, než obdržím všechny dokumenty? 
Dokumenty odešleme do 28 dní od přijetí vaší registrace. Může se však stát, že se zásilka zpozdí na 
poštách apod. 
 
Mohu opici navštívit? 
Bohužel toto není možné. Tyto opice jsou jednak ohrožené, jednak žijí ve velice vzdálených koutech 
světa a jednak kvůli tomu, že projekty na jejich ochranu jsou koncipovány tak, aby byl zajištěn co 
nejmenší kontakt s člověkem. Organizace PTES se také snaží, aby měly opice co nejpřirozenější 
prostředí a mohly si tak zachovat své původní zvyky a chování. 

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


 
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 neměli možnost vidět. 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. 

Opice v ohrožení! 
Opice patří do čeledě Primátů, která taky obsahuje člověka. Jsou našimi nejbližšími žijícími 
příbuznými a nachází se v Americe, Africe a Asii. Opice, které jsou mimo jiné velmi inteligentní, jsou 
oblíbené hlavně pro jejich hravost, loajalitu k člověku a hlavně pro jejich podobnost s námi. 
 
Bohužel, jejich původní domovy v tropech a subtropech jsou ohroženy činnostmi člověka. Některé 
druhy jsou ještě loveny pro maso. 
 
Tato příručka poskytuje stručné informace k nejznámějším druhům opic, abyste si mohli vybrat tu, 
která je vám nejblíže, a tu pak pomoci chránit. 
 
Šimpanz 
Šimpanzi jsou našimi nejbližšími příbuznými a často budou napodobovat naše chování. Více než 90% 
DNA šimpanzů je stejná jako ta naše. 
 
Šimpanzi si dokážou vyrobit a používat různorodé nástroje. K lovení kořisti používají důmyslné 
metody, které si sami přizpůsobují k nejlepšímu užitku. Umějí se smát, hrát si a velice zajímavé je, že 

http://www.ptes.org/


opravdu truchlí nad mrtvými členy jejich smečky. Většinou chodí po všech čtyřech i přesto, že se umí 
bez problému pohybovat jen po dvou. 
 
Jejich strava je neuvěřitelně pestrá a obsahuje vše od ovoce po vajíčka a maso. Samičky mohou být 
březí po celý rok. V divočině se mohou šimpanzi dožít až 45 let. Jsou loveni hlavně pro maso a jejich 
domovy jsou ohroženy vykácením. 
 
Orangutan 
Známý především pro jejich velmi hravou povahu, inteligenci a neuvěřitelnou pohyblivost. 
Orangutany, kteří žijí pouze na Borneu a na Sumatře, poznáte snadno podle jejich červené barvy. 
Jsou oficiálně uvedeni jako ohrožený druh. 
 
Ve volném překladu z malajštiny znamená jejich jméno „muž lesa“. Používají veliké množství různých 
nástrojů a každou noc si vytváří přístřeší v koruně stromů z větviček a listí. Chlubí se neuvěřitelně 
dlouhýma rukama, které mohou samci natáhnout až do délky 2 metry! Když stojí, dosahují jejich ruce 
až na zem. 
 
Orangutani jsou více samotářští než ostatní opice. Samci často vydávají varovné zvuky, aby upozornili 
ostatní na jejich přítomnost. Jejich „varování“ můžeme slyšet až do vzdálenosti 2 kilometry. 
Orangutani stráví skoro celý svůj život na stromech. Jejich domovy jsou silně ohroženy kácením a 
značnou urbanizací, což pro tyto opice znamená velké riziko vymření. 
 
Gorila 
Gorila je ze všech opic v Africe ohrožena nejvíce. Odhady poukazují na fakt, že Goril je v místě 
Kamerunských a Nigerských hranic jen několik stovek. Tento druh goril je velmi plachý a většinou od 
člověka uteče. 
 
Gorily se pohybují po jejich kloubech, i když dokážou na krátké vzdálenosti chodit jen po dvou. Ztráta 
přirozeného obydlí a masivní zájem pytláků právě o tento druh znamená, že jsou tyto gorily jen 
kousek od vyhynutí. Je potřeba daleko většího výzkumu, abychom tomuto druhu opic plně 
porozuměli.  
 
Kočkodan Sclaterův 
Do roku 1980 se soudilo, že je kočkodan téměř vyhynulý. Tento druh je pojmenován po anglickém 
zoologovi, který se zasloužil o pojmenování i dalších druhů zvířat. 
 
O tomto druhu opice se toho ví velice málo a spíše se o nich dozvídáme od jejich příbuzných. 
Například nevíme přesně, z čeho se skládá jejich potrava, ale je více než pravděpodobné, že obsahuje 
ovoce, rostliny a hmyz. 
 
Můžeme je nalézt blízko toku řeky Niger v jižní Nigerii. Místní vesničané je považují za svaté, takže 
jsou do určitého stupně chránění. Nicméně místo, kde přežívají, nespadá pod ochranu národního 
parku. Kromě vesnic, které tyto primáty uctívají, je velice rozšířen lov a kácení lesů, což zapříčiňuje 
kočkodanův neustálý úbytek. 
 
Gibbon 
Gibbon je jedním z živočišných druhů, kteří jsou nejvíce ohroženi a jejich přežití závisí pouze na 
snahách člověka. Odhadem je počet všech gibbonů jen asi 5000 na celé planetě. Nachází se hlavně 
v Bangladéši a Myanmaru v Asii. 
 



Gibboni žijí v menších skupinkách (často jsou to rodiny) a chovají se teritoriálně, tzn., že vyhání 
ostatní opice z jejich území. Jejich potrava obsahuje převážně ovoce, rostliny, semínka a výhonky. 
Gibboni stráví většinu svého života v korunách stromů. 
Největšími hrozbami pro tento druh jsou ztráta přirozeného prostředí, kácení lesů a pytláctví. 


