
Devět životů - výroční zpráva za rok 2011
Občanské sdružení Devět životů vzniklo v lednu 2010. Sdružení má čtyři členy, kteří svou práci 
vykonávají bez nároku na odměnu ve svém volném čase. Naším primárním cílem je ochrana koček,  
tedy příjem bezprizorních zvířat, poskytnutí potřebné veterinární péče a následné hledání nových 
domovů pro ně. S tím souvisí i regulace jejich počtu ve venkovních lokalitách – kastrační program a 
osvětová činnost. K dispozici máme čtyři domácí depozita, největší depozitum ve Zvoleněvsi slouží 
pro příjem a karanténu zvířat, zbývající tři (Praha 5, Praha 10 a Praha 13) jsou určena pro kočky, 
které prošly karanténou ve Zvoleněvsi, jsou odblešené, několikrát odčervené a minimálně jednou 
očkované. Příležitostně využíváme pomoci několika dalších občasných depozit. 
Snažíme  se  pomáhat  i  lidem  provozováním  felinoterapie  v  domově  pro  seniory  a  pořádáme 
celorepublikové akce na podporu útulků.

Činnost v roce 2011
Druhý rok naší existence byl pozitivně poznamenán především projektem Strom splněných kočičích 
přání  a  dostavěním venkovní  voliéry v  našem sídle  ve  Zvoleněvsi.  Naši  svěřenci  mají  nyní  k 
dispozici zděnou voliéru rozdělená do dvou částí – menší část je určená pro koťata. Obě části jsou 
od sebe oddělené chodbičkou,  mají  dřevěné vestavěné ubikace a  jsou ze snadno omyvatelných 
(desinfikovatelných)  materiálů.  K  dispozici  máme  i  germicidní  lampu.  K  voliéře  patří  i  nově 
postavený sklad krmiva a vybavení, který poskytuje dostatek prostoru a ideální teplotní podmínky. 
Dále jsme se v roce 2011 věnovali v plné míře kastračnímu programu a pravidelnému dojíždění do 
Domova  pod  Lipami  ve  Smečně  s  našimi  zvířecími  terapeuty.  Začali  jsme  se  také  pravidelně 
objevovat  v  médiích,  a  to  i  jako  autoři  informativních  a  vzdělávacích  článků.  Snažili  jsme  se 
pokračovat v budování dobrého jména naší organizace. Koncem roku jsme se díky štědrému daru 
anonymní dárkyně mohli začít poohlížet po vlastním automobilu (ten byl zakoupen v březnu 2012). 
Rok  2011  byl  také  rokem mnoha  silných  kočičích  příběhů,  ať  už  mluvíme  o  koťatech,  která 
pomáhala  odkojit  fenka,  nebo  o  devítce  sirotků  odložených  ve  Velvarech  na  náměstí.  Oproti 
předchozímu roku jsme přijali více zvířat a podařilo se nám také najít více nových domovů.

Strom splněných kočičích přání
Projektem, který se svým rozsahem vyrovná ostatním činnostem našeho sdružení, se stala původně 
malá  akce  s  názvem  Strom  splněných  kočičích  přání,  která  má  i  samostatný  web 
www.kociciprani.cz. Tato internetová akce na podporu občanských sdružení na ochranu koček z 
celé České republiky se koná dvakrát ročně – na Velikonoce a na Vánoce. Na webu jsou vystaveny 
profily zvířat z útulků a jejich přání. Dárci jim je mohou splnit zakoupením dárku, nebo posláním 
příslušné částky na adresu útulku. Třetí kolo akce, které se konalo na přelomu prosince 2011 a ledna 
2012,  přineslo  do  útulků  více  než  710 000 korun pro  870 zvířat.  Patronkou  projektu  je  Ester 
Kočičková.

Ekodny
V rámci osvětové činnosti jsme se opět zaměřili na děti školního věku. Ve spolupráci s občanským 
sdružením Občanská inspirace proběhla i v roce 2011 na základních školách akce Ekodny. V rámci 
tohoto vzdělávacího programu členové sdružení a dobrovolníci dětem vysvětlovali, co to vlastně 
útulky jsou a jak se do nich zvířata dostanou. Vyprávěli o zvířatech, felinoterapii a odchytech a učili  
je i zodpovědnosti vůči pořízenému zvířeti. 

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 se zvířaty pravidelně navštěvujeme. Za tu dobu jsme s některými klienty 
navázali dobré osobní vztahy a i vedení domova nám vychází vstříc. Tradicí se stala i velká vánoční 

http://www.kociciprani.cz/


návštěva, kdy přinášíme všem obyvatelům domova malé dárečky a s každým si popřejeme krásné 
svátky. Z našich kočičích terapeutů do domova pravidelně jezdí Bára a Cacao a v roce 2011 jsme 
začali s přípravou nových kočičích terapeutů, abychom se během návštěvy mohli setkat s více lidmi 
a také aby se kočky mohly prostřídat.

Kastrační program
V  rámci  kastračního  programu  v  oblasti  Slaného  a  Kralup  nad  Vltavou  jsme  v  roce  2011 
vykastrovali 152 zvířat. Většina zvířat je vypouštěna zpět do původních lokalit, 6 zůstalo u nás a 
našlo nebo hledá nový domov. Snížení počtu opuštěných koček považujeme za velmi důležité, proto 
financujeme i kastrace zvířat, jejichž majitelé nemají na kastraci prostředky, nebo jinak neřeší péči o 
neustále přibývající koťata. V minulém roce jsme poprvé žádali o dar Nadaci na ochranu zvířat a na 
podporu našeho kastračního programu jsme získali 32 500 korun. Dalších 10 000 korun uhradil 
Nadační fond J&T. Oběma nadacím děkujeme za podporu.
 
Pořádané akce a krámek MEOW
Veřejné kulturní akce, benefiční koncerty, trhy a další podobné akce navštěvujeme rádi a často. Jsou 
pro nás zdrojem kontaktů, pomáhají nám se zviditelňovat a díky našemu krámku jsou i zdrojem 
příjmů. Mezi ty zajímavé patřil v uplynulém roce například Divadelní festival v Hradci Králové, 
Hell party, Koncert proti strachu na Střeleckém ostrově v Praze, skvělá akce organizace Auto*mat 
Zažít  město  jinak  a  geocachingová  akce  Meow  event.  V  předvánoční  době  to  pak  byly  trhy 
neziskových organizací v T-Mobile či Divadle ABC. Účastníme se také všech umisťovacích výstav 
útulkových koček v našem dosahu.

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. Část produktů pro nás vyrábějí chráněné dílny - v roce 2011 například 
Fokus  Mělník.  Podporujeme tak  i  práci  lidí  s  postižením.  Největší  úspěch asi  zaznamenal  náš 
kalendář  pro  rok  2012,  který  jsme vytvořili  ve  spolupráci  se  studiem Hell  a  agenturou  Lowe. 
Fotografie potetovaných mužů pózujících s našimi čtyřnohými svěřenci zdobí nejednu domácnost, 
přečíst jste si o něm mohli třeba v deníku Aha!. 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.

Obrovský dík patří všem našim dobrovolníkům a dárcům za pomoc a finanční podporu, bez 
nichž by naše práce byla mnohem složitější. Podpora veřejnosti je pro nás velmi důležitá, díky 
ní vidíme, že jsme na správné cestě.

http://www.facebook.com/pages/MEOW/282092111174
http://www.facebook.com/DEVET.ZIVOTU
http://meow.kvalitne.cz/


NAŠE KOČKY

PŘEVOD Z ROKU 2010 32
PŘIJATO 115
UMÍSTĚNO 88
ÚHYN, USPÁNO 5
VYPUŠTĚNO DO PŮVODNÍ LOKALITY 1
PŘEVOD DO ROKU 2012 53

PŘÍJMY

Dary od členů sdružení
Dary od ostatních dárců
Dary při převzetí zvířete do naší péče
Dary při umístění zvířete
Dary od nadací
Sbírkové pokladničky
Tržba krámek
Příjmy za smluvní odchyty a kastrace 500,00
Ostatní příjmy - přednášky, bankovní úroky

CELKEM

VÝDAJE

Veterina všeobecná (vakcíny, léky, operace, kastrace ..)
Kastrační program
Stelivo a chovatelské potřeby
Krmivo
Nákup zboží do krámku
Čistící a dezinfekční prostředky

Dary 
Nepeněžní výdaje (materiální dary, proplacení fa, dobrovol.práce)

CELKEM

42 400,00
306 318,00

2 250,00
50 810,00
32 500,00
15 551,00

121 009,00

9 260,37
Nepeněžní příjmy (materiální dary, proplacení faktury od J&T, dobrovol.práce) 79 146,36

659 744,73

90 848,00
62 857,00
84 517,28

145 026,46
32 765,00
5 344,44

Režie – drobný majetek (ubikace do voliéry, boudičky do karantén, 
sklopce), pokladničky, poplatky, poštovné, kancelářské potřeby,.. 71 810,70

1 256,00
79 146,36

573 571,24



ÚHYNY A USPÁNÍ 

Efuzní forma FIP 3 Pablo, Pišta, Sugar
Celkové selhání v důsledku kombinovaného onemocnění 1 Zrzek
Celkové selhání - po úrazu 1 Aldo
CELKEM 5

Kastrace

vrácené do původní lokality nebo kočky majitelů 128
depozitní 18
kočky z odchytů, které zůstaly ve sdružení 6
CELKEM 152
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