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Podporovat činnost útulků a spolků pečujících o zvířata začal Nadační fond 

Slza zvířat. Slza se postavila po boku Útulku Jimlín a spolku Teplické 
kočky. Další útulky a spolky mohou toto partnerství rozšířit. “Pracovníci 

různých útulků se denně s láskou starají o 
desítky zvířat, často to dělají při jiném 

zaměstnání, ve svém volném čase. Opuštěná, 
někdy i zraněná zvířata mají díky nim skvělou 

péči, ale samozřejmě už nezbývá čas na 
propagaci útulku, na shánění sponzorů a dárců, 

na zveřejňování potřeb a další věci, které s péčí o 
zvířata přímo nesouvisí, ale jsou důležité. Právě v 
tom jim budeme zpočátku nejvíce pomáhat, aby 

se našlo víc a víc lidí, kteří se chytí našeho hesla 
nekupuj - adoptuj,” uvedla předsedkyně správní 

rady Pavlína Žitňanská. Motto fondu zní: Slzu 
bolesti měníme v slzu radosti. Slza má v 

plánu vrýt se do podvědomí milovníků zvířat, ti se 
jejím prostřednictvím budou dozvídat, jak a kde mohou pomoci, kam se 

dostaly dary, komu pomohly. “Vše bude transparentní, lidé přesně uvidí,  
                                                              kolik peněz nebo jaké věci jsme     

                                                              útulkům předali a na co byly použité. 
Pro nás je důležitý každý dárce, ať je 

to fyzická osoba, která si koupí   
samolepku, nebo velká firma, která 

se stane dlouhodobým partnerem.  
Část naší činnosti se bude věnovat  

 právě dárcům, které chceme 
odměňovat   třeba zábavnými 

akcemi, výhrami v soutěžích a 
podobně,” konkretizoval 

místopředseda správní rady 
Ladislav Zimmermann. První kroky 

Členové Nadačního fondu Slza zvířat  
      

   



Slzy se budou ubírat právě směrem lepší propagace útulků, další rozvoj se 

zaměří na lepší vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými útulky i na přímou 
podporu péče o zvířata. “V budoucnu bychom se chtěli podílet na 

financování potřebných operací a léčby, modernizaci vybavení útulků nebo 
třeba na benefitech pro pracovníky a dobrovolníky. Mohlo by vzniknout i 

organizované dobrovolnické centrum,” doplnil člen správní rady Martin 
Hudek. Útulky a spolky, které by chtěly navázat spolupráci, mohou 

kontaktovat Slzu na e-mailu ladislav.zimmermann@slzazvirat.cz nebo na 
telefonním čísle 702 333 303. Stejné kontaktní údaje platí i pro sponzory. 

Více informací o nadačním fondu je k dispozici na webových stránkách 
www.slzazvirat.cz ,na facebooku Slza zvířat nebo instagramu 
Slza_zvirat.Transparentní účet má číslo 5538475369/0800. Podpořit Slzu 

mohou lidé i zakoupením nejrůznějších předmětů jak při akcích pro 
veřejnost, tak i na e-shopu na www.slzazvirat.cz. 
 

 

 

Dobrovolníci útulku pro opuštěná zvířata, Jimlín 

 
  

Členové spolku Teplické kočky, z.s. 
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