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26. duben 2022    
 

SOS zvířata Ukrajina – pomáhají navzdory náletům 
 
Vážení přátelé,  
zachránci zvířat ve Lvově pomáhají navzdory náletům, navzdory velkému nebezpečí pro ně samotné! 
Děkujeme všem, kdo jste přispěli nebo pravidelně přispíváte do projektu „SOS zvířata Ukrajina“ 
Jen díky těmto darům můžeme Viktoriyi M. a jejím přátelům finanční pomoc zasílat pravidelně, každý 
týden.  K 25. dubnu bylo darováno přes 400 000 Kč.  
 

Darovat můžete zde: 
http://spolecnostprozvirata.cz/donatepodporte-nas/donate/ 
https://www.darujme.cz/projekt/1206002 
 

 
Připravená zásilka krmení na lvovském nádraží pro vlak do Charkova. Vlak musel nakonec cestu ukončit o 
20 minut dříve, kvůli bombardování ten den (14. dubna), až do Charkova nedojel.  
Další ze zachráněných psů dobrovolníky ve Lvově, německého ovčáka našli v polovině dubna.  
 
 

 
Společnost Tekra a. s.  darovala 700 kg krmení. Tyto granule Eminent jsme ve spolupráci se spolkem Sláva 
Ukrajině mohli doručit přímo našim kontaktům ze Lvova. K předání došlo na přechodu Krakovets 9. dubna a 
druhý den byly již k dispozici u zvířat - video:  
https://www.youtube.com/shorts/tQeQ_9wtcXM 
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https://www.darujme.cz/projekt/1206002
https://www.youtube.com/shorts/tQeQ_9wtcXM
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V první polovině dubna jsme opět zaslali krmení autobusem z Prahy pro vyzvednutí ve Lvově. Často se kvůli 
zpoždění  na hranicích bus opozdí na příjezdu o několik hodin. Víme však určitě, že se zásilka dostala přímo 
k „našim“ lidem, video: https://youtu.be/F-3s3KM-dp0 
 

 
 
I přes nálety ve Lvově, úzkost a strach, pokračuje Viktoriya a její přátelé v pomoci i vzdáleným oblastem ve 
velké krizi: snímky z 18. a 22. dubna zachycují přípravu aut s krmením a přepravkami do Kyjeva a do 
Charkova.  
Jsme v denním kontaktu. Pomoc nás všech je pro ně důležitá, i psychicky. Z naší komunikace před 2 dny 

(použit automatický překladač):  

 

https://youtu.be/F-3s3KM-dp0
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Informace o probíhající pomoci zvířatům a útulkům naleznete také přímo na facebooku Viktoriye: 
https://www.facebook.com/cane.corso.7330763 
 

 

Finanční sbírka SOS zvířata Ukrajina stále trvá. 

Přispívejte i nadále buď přes portál Darujme.cz nebo zde přes www. Děkujeme 

http://spolecnostprozvirata.cz/donatepodporte-nas/donate/ 
https://www.darujme.cz/projekt/1206002 
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