
Devět životů v prvním roce své existence - výroční zpráva 2010
Občanské sdružení Devět životů vzniklo v lednu 2010. K dispozici máme čtyři depozita, největší 
depozitum ve Zvoleněvsi slouží pro příjem a karanténu zvířat, zbývající tři (Praha 4, Praha 5 a 
Praha 13) jsou určena pro kočky, které prošly karanténou ve Zvoleněvsi, jsou odblešené, několikrát 
odčervené a minimálně jednou očkované. Příležitostně využíváme pomoci dvou dalších občasných 
depozit. Sdružení má čtyři členy, kteří svou práci vykonávají bez nároku na odměnu ve svém 
volném čase.
V prvním roce jsme kromě hlavní činnosti, kterou je péče o opuštěné kočky a kastrační program, 
stihli ještě mnoho dalších věcí. 

Činnost v roce 2010
Naším hlavním cílem je péče o kočky, ale zároveň spolupracujeme i se sdruženími zabývajícími se 
pomocí fyzicky a mentálně hendikepovaným lidem. Část výrobků našeho krámku pro nás vyráběli 
klienti v chráněné dílně Salet, která bohužel na podzim ukončila svou činnost, a klienti občanského 
sdružení Pohoda. Pořádáme akce společně se sdruženími, která se soustřeďují na činnost v oblasti 
práce s dětmi, mládeží, fyzicky i mentálně hendikepovanými, nebo se zabývají přírodou a ekologií.

Ekodny
V rámci osvětové činnosti se zaměřujeme i na děti školního věku. Ve spolupráci s občanským 
sdružením Občanská inspirace se na základních školách v rámci Ekodnů snažíme rozšířit povědomí 
o fungování útulků. Vysvětlujeme dětem, co to vlastně útulky jsou a proč existují, jak se do nich 
zvířata dostanou a proč je důležité dobře si rozmyslet, jestli si nějaké zvíře pořídíme nebo ne. 
Snažíme se děti přivést k myšlence, že za své zvíře mají zodpovědnost během celého jejich života, 
což v případě kočky může být i 20 let. Vyprávíme jim, jak probíhá péče o kočky v útulku či odchyty 
zvířat ve volné přírodě a jak mohou kočky naopak pomoci lidem. Probíráme s nimi zooterapii i 
kastrační program.

Zooterapie
Nedílnou součástí naší práce je felino- a canisterapie. Tento druh terapie pomáhá osobám s 
mentálním i kombinovaným postižením, starším osamělým lidem, mnohdy se sníženou hybností, a 
rovněž lidem s diagnózou Alzheimerovy choroby. Od května 2010 spolupracujeme s Domovem pod 
Lipami ve Smečně, který pravidelně se zvířaty navštěvujeme.
Přítomnost kočky ulehčuje komunikaci, uvolňuje bariéry a vyvolává vzpomínky. Návštěva 
terapeuta s kočkou se stává pevným bodem v neurčitém plynutí času v ústavu, dává podněty k 
rozhovoru. Všechny zmiňované skupiny lidí trpí nedostatkem osobního kontaktu. Ani sebelepší 
asistenční, ošetřovatelská a zdravotní péče nenahradí teplý dotek, blízkost a přítomnost někoho, kdo 
vás má opravdu rád.
Terapeutické zvíře dokáže tyto pocity vynahradit. Obzvláště u koček cítíme, že její přízeň, mazlení, 
náklonnost a vrnění nejsou výsledkem tréninku, kočičí láska se nedá koupit, je zcela upřímná a 
hřejivá. Felinoterapie u nás není příliš rozšířená, nemáme mnoho studijního materiálu a vše děláme 
převážně intuitivně. Samozřejmě je potřeba dodržovat určité zásady jak ze strany zvířete, tak ze 
strany ošetřujícího personálu. Dvě členky našeho sdružení pracují v organizaci zabývající se lidmi s 
mentálním postižením, obě za sebou mají různá školení a kurzy komunikace s postiženými 
osobami, a především pak praxi díky každodennímu kontaktu s nimi. 

Kastrační program
V rámci kastračního programu v oblasti Slaného a Kralup nad Vltavou jsme v roce 2010 
vykastrovali 173 zvířat. Většina zvířat je vypouštěna zpět do původních lokalit, 38 zůstalo u nás a 
našlo nebo hledá nový domov. Snížení počtu bezprizorních koček považujeme za velmi důležité, 
proto financujeme i kastrace zvířat, jejichž majitelé nemají na kastraci prostředky, nebo jinak neřeší 
péči o neustále přibývající koťata. Tato možnost se ukázala být dobrou volbou. Důkazem je mimo 
jiné spolupráce s obyvateli obce Podlešín u Kladna, kde jsme již vykastrovali téměř 100 zvířat. 



Pořádané akce, krámek MEOW a webové stránky
Pro získávání prostředků na fungování naší organizace a zviditelnění sdružení jsou veřejné akce 
velmi důležité. Spolupořádali jsme například Velikonoční kočkování společně s OS Na pomoc 
kočkám, zúčastnili jsme se Hell party, Sárí show, útulkového happeningu v Kralupech, blešího trhu 
v Roztokách nebo benefice v Černošicích.V předvánoční době to byly trhy neziskových organizací 
v T-Mobile či Divadle ABC a již tradiční MEOW párty v klubu Cross. Velký důraz klademe na 
spolupráci - věříme, že když budou podobně zaměřená sdružení spolupracovat, budou mít větší 
schopnost zaujmout širší veřejnost, získat si její přízeň, a tím i materiální a finanční podporu. I 
proto dlouhodobě prezentujeme naše téma na již zmiňovaných Ekodnech. Také jsme zorganizovali 
Dny otevřených depozit a spolupořádali jsme prosincovou umisťovací výstavu koček v Hostivaři a 
první ročník akce Strom splněných kočičích přání, která přinesla útulkům po celé ČR dary 
v celkové hodnotě téměř 100 000,- Kč.

Prodejem výrobků v benefičním krámku MEOW financujeme zejména veterinární péči (vakcíny, 
kastrace). Krámek nabízí velký výběr triček, tašek, pelíšků a drobné bižuterie. Stejně jako naše 
sdružení, má i krámek své stránky na  facebooku, kde pravidelně zveřejňujeme, co jsme díky 
krámku zaplatili a pořídili. Náš krámek funguje i jako e-shop a je přítomen na všech našich akcích. 
Děkujeme všem, kdo si z krámku nějaké výrobky koupili nebo koupi plánují, velmi nám tím 
pomáháte.

Od ledna 2010 máme také své internetové stránky www.devet-zivotu.cz. Zde naleznou návštěvníci 
aktuality z činnosti sdružení a navíc i všechny důležité informace o nás. Za první rok činnosti se na 
počítadle návštěv objevilo číslo 17500 návštěv, za což jsme velmi rádi. Od prosince 2010 zkoušíme 
tzv. provizní systém, kdy na stránky umístíme bannery jiných e-shopů a z každého prodeje 
uskutečněného přes náš web bychom měli dostat provizi.

Provoz a finance
Provoz sdružení je financován převážně z příspěvků od drobných dárců. Velkou částkou dále 
přispívají členové sdružení a nemalou zásluhu na získávání prostředků má i krámek a námi 
pořádané akce. 
Máme transparentní účet, aby všechny výdaje i příjmy byly co nejpřehlednější a aby dárci měli 
možnost vidět, jak s penězi nakládáme. Byla nám schválena veřejná sbírka na kastraci a veterinární 
ošetření toulavých koček. Máme tedy samostatný sbírkový účet a pokladničky na několika místech 
v Praze - veškeré takto získané prostředky jsou použity na financování kastračního programu.

PŘÍJMY
Dary od členů sdružení (nákup krmiva a steliva, veterina,..) 91505,-
Dary od ostatních dárců 178 862,-
Dary při převzetí zvířete do naší péče 4 750,-
Dary při umístění zvířete 52 050,-
Sbírkové pokladničky 7 880,-
Tržba krámek 103 895,-
Příjmy za smluvní odchyty a kastrace 8 800,-
Ostatní příjmy – přednášky, bankovní úroky 8 822,-
CELKEM 456 565,-

V uplynulém roce jsme také od našich dárců obdrželi materiální dary v hodnotě 37 326,90 Kč (z 
toho od členů sdružení 15 139 Kč) a nadace J&T zaplatila našemu veterináři na základě vystavené 
faktury 10 000,- Kč za kastrační program. 

http://www.devet-zivotu.cz/


VÝDAJE
Veterina všeobecná  (vakcíny, léky, operace, kastrace,…) 162 857,-
Kastrační program 79 060,-
Stelivo a chovatelské potřeby 72 089,-
Krmivo 64 422,-
Nákup zboží do krámku 28 882,-
Čistící a dezinfekcni prostředky 6 140,-
Režie (živnostenský list, poštovné, kanc.potřeby, poplatky, 
ověření podpisů-notář, pokladničky+zámky,..) 12 337,-
Dary 1000,-
CELKEM 426 790,-

Přijaté a umístěné kočky
Začínali jsme se dvěma depozity (Zvoleněves a Praha Košíře) s celkem 29 kočkami, v dubnu se 
k nám přidalo depozitum v Nuslích se 3 kočkami, v červnu depozitum v Nových Butovicích. 
V hledání nových domovů pomáhají i naše webové stránky www.devet-zivotu.cz, které jsme spustili 
krátce po vzniku občanského sdružení. Zde najdete veškeré informace o naší činnosti.
Počet zvířat se snažíme udržovat tak, abychom zvládali péči po kapacitní i finanční stránce. Přijatá 
zvířata procházejí karanténou, aby bylo minimalizováno riziko vzájemné nákazy nově příchozích 
koček a stávajícího osazenstva. Příjem koček je tedy omezen i počtem karantén, když jsou 
obsazené, nemůžeme přijímat nová zvířata. Velmi důležitá je pro nás i pohoda zvířat, zejména 
dostatek místa - pro většinu koček je velké množství dalších koček na omezeném prostoru 
stresující. V současné době stavíme novou voliéru, ve které budou mít kočky více prostoru a 
pohodlí.

NAŠE KOČKY
Počáteční stav zvířat k 25.1.2010 32
Přijato zvířat 98
Umístěno 83
Vypuštěno zpět do původní lokality 1
Úhyn nebo uspání 13
STAV K 31.12.2010 32

Budeme se i nadále snažit působit nejen v oblasti péče o kočky, ale zároveň co nejvíce šířit osvětu 
ohledně nutnosti kastrace koček. Rádi bychom poděkovali našim dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají s akcemi nebo dodávají výrobky do našeho krámku. Během roku se kolem nás utvořila 
skupinka pomocníků, kteří pomohou vždy, když je potřeba, a se kterými se vždy rádi vidíme i mimo 
akce. To samé se dá říci i o stálých dárcích. Doufáme, že naši podporovatelé nám zachovají přízeň - 
děkujeme nejen za všechny finanční a materiální dary, které nám v naší práci velmi pomáhají, ale i 
za podporu a pochvalu, které nás velmi těší.

http://www.devet-zivotu.cz/
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