
Dárková sada „Adoptuj osla“ 

Uvítání 
Gratulujeme Vám, právě jste obdržel dárkovou sadu „Adoptuj osla“. Ta Vám umožní adoptovat 

jednoho z mnoha oslíků žijících na oslí farmě v Oxfordshiru. 

Mnoho oslíků je ohroženo nedbalostí a špatným zacházením lidí. Vaše pomoc pomůže této farmě se 

pečlivě starat o tyto nebohá zvířátka a zajistí jim životní standard, který si zaslouží. 

Sada obsahuje: 

 Pokyny a často kladené otázky 

 Brožurku oslí farmy 

 Osel – fakta a čísla 
 

Abyste se mohli plně podílet na ochraně těchto oslů, je nutné, abyste se zaregistrovali. 

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 oslíka a certifikát dárce Vám ušitý na 

míru. 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 Vámi zvoleného oslíka. Dostanete od nás certifikát 
potvrzující vaší adopci a fotografii vašeho osla. 
 
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 si mám vybrat, kterého oslíka adoptovat? 
Jednoduše si pročtěte přiloženou brožurku, ve které se dočtete o mnoho oslících, kteří jsou právě 
vhodní pro adopci. Vyberte si jednoho a toho pak uveďte při registraci. 
 
Jak dlouhé je období mé adopce? 
Osel se stává adoptivním v den registrace a patří vám po dobu 12 měsíců. 
Jak dlouho trvá, než obdržím všechny dokumenty? 

http://www.registergiftbox.com/
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Dokumenty odešleme do 28 dní od přijetí vaší registrace. Může se však stát, že se zásilka zpozdí na 
poštách apod. 
 
Mohu oslíky navštívit? 
Adoptivním „rodičům“ je umožněno jejich osly navštívit na farmě v Oxfordshiru ve Velké Británii. 
Pokud byste chtěli vidět specifického oslíka, dejte lidem na farmě vědět předem. Berte však prosím 
na vědomí, že taková farma je po většinu roku velice těžko přístupná hlavně z důvodu 
všudypřítomného bláta. 
 
Jak mohu příslušné lidi z farmy kontaktovat? 
Napište na adresu nebo zavolejte na následující telefonní číslo. 
Island Farm Donkey Sanctuary, Old Didcot Road, Brightwell-Cum-Sotwell, Wallingford, Oxfordshire, 
OX10 0SW 
Tel.: 01491 833938 
www.donkeyrescue.com 
 
Budu si moci na svém oslíkovi zajezdit? 
Bohužel toto není možné. Ačkoliv jsou někteří oslíci na ježdění uzpůsobení, tato výhrada je 
poskytnuta pouze dětem s mimořádnými potřebami. 
 

Osel – fakta a čísla 
Jméno: Osel (Equus asinus) 
 
Rod: Patří do čeledě Equidae, která je úzce spojená s koňmi a zebrami. 
 
Kolektiv: Osli jsou stádní zvířata – nejsilnější jedinec bude vůdcem daného stáda i 
v domestikovaných výbězích. 
 
Domov: Několik druhů oslů stále žije v divočině a to hlavně v Himalájích a v Somálsku. V takových 
podmínkách jsou osli většinou samotářští, žijící v odlehlých místech na písčitých prostranstvích. 
 
Domestikace: Domníváme se, že osli byli poprvé zdomestikováni již 4000 let př. n. l.! 
 
Velikost: Průměrný osel měří od 90 do 150cm v kohoutku. 
 
Kopyta: Oslí kopyta potřebují stejnou péči, jako ta koňská a měla by být pravidelně udržována. 
 
Uši: V pouštích se osli uslyší až na 45 kilometrů daleko! Jejich uši jsou oproti těm koňským o něco 
větší. 
 
Barva: Mnoho oslíků má šedou barvu, nicméně existují i jiné druhy srsti: černá, bílá, puntíkovaná a 
jakýkoliv odstín šedé a hnědé. 
 
Délka života: Osli se dožijí více než 50 let. 
 
Potrava: Převážně seno a tráva z pastviny. 
 
Síla: Osel je překvapivě o mnoho silnější než kůň. 
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Paměť: Osli mají velmi dobrou paměť. Podle výzkumů si dokážou vybavit z paměti okamžiky až 25 let 
staré! 
 

Oslí farma 
Společnost, která vede tuto farmu, je registrovanou charitativní organizací, která se snaží ochraňovat 
oslíky, se kterými se špatně zachází, nebo mají nedostatečné životní podmínky. 
 
První oslík byl touto organizací zachráněn v roce 1993. Od té doby se počet zachráněných oslů jen 
zvětšoval. Tato farma poskytuje domov pro více než 80 oslíků. 
 
Mnoho oslíků přijíždí na farmu ve velice zanedbaném stavu. Většinou trpí všemožnými nemocemi, ze 
kterých je někdy dost těžké je vyléčit. Přesto si zatím farma vede velmi dobře a poskytuje oslíkům tu 
správnou péči. 
 
Po kompletním zotavení se oslíci učí nést sedlo, aby mohli posloužit pro jízdu. Místní děti poté 
dostávají možnost si na těchto oslících zajezdit, což prospívá jak jim, tak dětem. 
 
Osli se liší věkem od několika měsíců po dospělé okolo 30 let. Oslíci se mohou dožít až 50 let, a proto 
je nutné, aby tento čas strávili v příjemném a bezpečném prostředí. 
 
Této farmě poskytuje mnoho lidí granty a dary, aby měli osli co nejlepší budoucnost. Protože na 
farmě pracují převážně dobrovolníci, příjem takového zařízení není jakkoliv jistý. Proto, pokud byste 
chtěli, můžete pomoci navštívením stránky www.donkeyrescue.co.uk. 
 

Oslíci k adopci 
Můžete adoptovat jakéhokoliv z osmi oslíků. Proto jsme Vám ke každému připravili obrázek a krátký 
popis, abyste se mohli lépe rozhodnout. Každý z nich má trochu jinou osobnost! Ať si vyberete 
jakéhokoliv oslíka, tím, že se registrujete, pomáháte zlepšit život těchto rozkošných tvorů. 
 
Charlie 
Charlie je samec, který měří asi 110 cm. První péče mu byla poskytnuta v roce 1995. Byl podvyživený, 
hubený a jeho srst nevykazovala známky zdravého osla. Dnes je Charlie zdravý a ve velmi dobré 
kondici. Populární je zejména díky tomu, že velice rád sveze ty děti, kteří se na farmu dostanou, aby 
si na oslících zajezdili. 
 
Brewster 
Brewster je oslík plný života, který se narodil v roce 2001. Narodil se jako dvojče ještě s jedním 
oslem, nicméně ten bohužel při porodu zemřel. U oslíků je velmi vzácné, když se narodí dvojčata; 
většinou však jeden z nich nepřežije. Brewster je přátelský a jak mezi dobrovolníky tak ostatními osly 
si udělal mnoho přátel. 
 
Princess 
Princess je samička, která byla zachráněna z koňského trhu od místního překupníka. Stav, v jakém 
byla, napovídal tomu, že nebyla krmena přes více než týden! S naší péčí se Princess dala brzy do 
pořádku a dnes je ve výborném stavu. Zejména populární je u dětí kvůli její milé a přátelské povaze. 
Je velmi důležitou součástí celého týmu, protože se účastní všech možných akcí, kde se lidé mohou 
dozvědět, co za práci oslíci vykonávali, než se začaly používat traktory! 
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Chocolate 
Chocolate je sameček, který byl spolu s dalšími třemi oslíky zachráněn v roce 1995 z vesnice Rhondda 
Valley ve Walesu. Byl ve špatném stavu a jeho zažívací trakt byl poškozen všemožnými parazity – 
kladské symptomy běžného zanedbání péče. Dnes je už zdravý a nic mu nechybí. V roce 1997 se 
pooprvé objevil v televizi, kde hrál v seriálu pro děti. Rád poznává nové lidi a nepohrdne dobrou 
společností. 
 
Diana 
Diana se narodila již na naší farmě v roce 1997. Její matku Spice jsme zachránili předešlý rok. 
Přestože je Diana dost malý oslík, je jedním z nejhezčích, který se na farmě najde. Již vyhrála několik 
soutěží, za což ji velmi děkujeme! 
 
Mr Crusty 
Mr Crusty je valach vysoký asi 105 cm. Tohoto osla jsme koupili od překupníka s koňmi v roce 1995. 
Byl ve špatném stavu, měl přerostlá kopyta a problémy s kůží. Dnes je již zdravý a má velmi 
přátelskou povahu. Pojmenovali jsme ho podle místní pekárny, která nám pomáhá s krmením pro 
ostatní osly. Rychle se učí a ve stáji je se svým kamarádem Montym. 
 
Queen 
Queen jsme zachránili spolu s Princess v roce 1996. Tito dva oslíci spolu od té doby sdílí stáje a jsou 
velice dobrými kamarády. Ve skutečnosti je jejich pouto tak silné, že se jedna bez druhé prakticky 
nikde neobejde. Queen se také objevila v televizi na kanálu BBC 4 v programu Pet Rescue. 
 
Loppy 
Loppy je velmi vysoký oslík, měřící asi 150 cm. Jeho uši, které jsou skoro 45 cm dlouhé, jsou snad 
nejdelšími v celé Velké Británii, které byly kdy u oslů pozorovány. Pochází ze Skotska, kde ji koupil 
místní obchodník a předal ji nám s vědomím, že jí poskytneme dobrou péči. Je Andaluským oslíkem, 
což je dnes již vzácný druh, který je ohrožen vyhynutím. Na světě jich je již jen asi 100! Loppy je také 
místní filmovou hvězdou – objevila se v nespočtu reality show a také v novinách. 
 
 


