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K Slze zvířat se přidávají další útulky,  

rozsah podpory se rozrůstá 
 
Nadační fond Slza zvířat nově podporuje další tř i 
útulky. Zvířata v Útulku Olomouc Loz ČR, v Útulku 
Klášterec nad Ohř í a spolku Galgo v nouzi se 
dočkají podpory, potřebných věcí a snad i nových 
milujících majitelu.  Společně s Teplickými kočkami a 
Útulkem Jimlín tvoř í velkou rodinu. “Výhodou vyššího 
počtu spolupracujících útulků  a spolků  je 
efektivně jší podpora. Například v právě   
probíhající sbírce materiálních věcí se najdou 
takové, které jeden útulek nepotřebuje, zatímco 
druhý ano. Právě toto nadační fond koordinuje a 
nestane se, že by mě la jedna organizace něčeho 
přebytek a jinde toto chybě lo,” vysvětli la Pavlína 
Žitňanská, předsedkyně nadačního fondu.  
Do sbírky mohou př ispívat l idé hračkami pro psy i 
kočky, krmením, úklidovými prostředky, 
kosmetikou pro zvířata a dalšími materiálními 
vě cmi, jejich seznam je prů běžně aktualizován 
na webových stránkách fondu www.slzazvirat.cz , 
kde jsou také uvedena konkrétní sběrná místa č i 
adresa pro zaslání.   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slzazvirat.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dxGRlDd-KMeOtDlcHeDtWQtqu8Sx1CkSyK8ChqVh-a92WTKneEFaLK3k&h=AT0tJbz72Oro_0DCo2wKmkyWnsNKYCXaQha1fCwN6Yrlaa-_KHzZ1qomHt2dC4NRb9sleY6k7X44mHm9w9WainIPBSOdlvyglGG284E-TNQIqjCo89eIwwZYfWEmOoflDR31


 

 

Podporovat č innosti nadačního fondu mohou lidé samozřejmě 

i finančně prosřednictvím transparentního účtu č íslo 
5538475369/0800. “Dále nabízíme velmi zajímavou 
možnost objednat si u nás reklamní plachtu jen 
za polovinu běžné ceny, na kterou necháme 
l idem otisknout fotku jejich mazlíčka. Plachtu si 
pak mohou pověsit na plotu svého domku, 
zábradlí na balkonu nebo na jakékoli jiné 
místo. Tím podpoř í nadační fond a získají 
obrázek svého mazlíčka v nadživotní velikosti,” 
doplnil Ladislav Zimmermann, místopředseda fondu. 
Lidé, kteř í by se chtě l i do č innosti fondu zapojit, 
př ispět nebo se prostě jen cokoli dozvědět , 
mají př í ležitost 24. l istopadu při rozsvícení 
vánočního stromu v Bílině nebo 1. prosince v 
Jimlíně .  Př i obou akcích budou př ítomni veselí 
maskoti, aby zabavili děti , zatímco rodičů m se 
budou věnovat zástupci fondu. 
 
 
Jedna z plachet  Nadačního fondu Slza zvířat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Advent v útulku pro opuštěná zvířata, Jimlín 
 Rozsvícení vánočního stromu v Bílině 

 
 



 

 

 
          Advent v útulku Jimlín 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Rozsvěcení vánočního stromu v Bílině  


