
Devět životů - výroční zpráva za rok 2012
Občanské sdružení Devět životů vzniklo v lednu 2010. Sdružení má čtyři členy, kteří svou práci 
vykonávají bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Naším primárním cílem je ochrana 
koček, tedy příjem opuštěných 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.
Kromě toho pravidelně provozujeme felinoterapii v domově pro seniory a především pořádáme 
celorepublikovou akci Strom splněných kočičích přání, která má za cíl získávat finanční a 
materiální pomoc pro podobné organizace jako je ta naše. Do této akce je zapojeno skoro 30 
sdružení a koná se dvakrát ročně.

Činnost v roce 2012
Ve třetím roce naší existence jsme již měli dostavěnou novou voliéru a přišel čas na další rozvoj. 
Díky štědré finanční podpoře jedné dárkyně jsme mohli zakoupit náš první služební vůz Škoda 
Octavia Combi, který slouží pro převoz zvířat na veterinu, krámku na akce a hlavně pak 
kastračnímu programu. Jelikož naše dosavadní prostory sloužící pro karanténu byly nevyhovující, 
rozhodli jsme se pro stavbu samostatné karantény, která by zcela odpovídala hygienickým 
standardům a v případě potřeby vyhovovala i při schvalování statutu útulku. Tuto samostatnou 
zděnou stavbu jsme vybudovali na dvorku zvoleněvského depozita. Karanténa má šest 
samostatných boxů z materiálu určeného přímo pro tyto účely, z toho tři větší pro potřeby koček s 
koťaty. Podlaha a stěny jsou vykachličkované, v místnosti je germicidní lampa s nepřímým 
zářením, zdravotnický materiál i mrazák. Hrubá stavba byla dokončena v prosinci, zprovozněna pak 
byla karanténa v průběhu prvního čtvrtletí roku 2013. Ani na voliéru se nezapomnělo, byla 
vybavena novými přírodními škrabadly s vyšší trvanlivostí, která poskytují kočkám více zábavy a 
možnost aktivního pohybu. Dále jsme se naplno věnovali kastračnímu programu a pravidelnému 
dojíždění do Domova pod Lipami ve Smečně s našimi zvířecími terapeuty.
I tento rok stoupl počet přijatých a umístěných zvířat. Zvýšení kapacity jsme si mohli dovolit díky 
podpoře dárců a zprovoznění vhodných prostor. Bohužel se zvýšil i počet úmrtí, z části u koček, 
které byly v dočasné péči u nálezců a od počátku ve špatném stavu. Převládaly neléčitelné potíže 
jako FeLV, jeden případ FIP a akutní selhání orgánů.
Rok 2012 můžeme považovat za velmi úspěšný z hlediska zlepšování úrovně naší práce, nalézání 
domovů pro opuštěné kočky a hlavně pak pro projekt Strom splněných kočičích přání.



Felinoterapie
Téměř od začátku fungování našeho sdružení jezdíme každý týden provozovat felinoterapii do 
domova pro seniory ve Smečně. Pravidelně sem jezdí Alena s třínohou Barunkou, která je skvělý 
terapeut, protože je nesmírně mazlivá a kontaktní, a s ní naše kamarádka Jana se sphynxem 
Caccaem. Před Vánoci sem vždy přijedeme ve větším počtu lidí i zvířat a rozdáváme „našim“ 
seniorům drobné dárky.

 

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 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. Nově v tomto roce přibyla možnost „sypat“ kočkám do mističky peníze na běžné výdaje při 
pobytu v útulku. Velikonoční akce přinesla dárky 700 kočkám z 22 organizací v hodnotě 550 000 
korun. Vánoce pak byly přelomové – 1500 zvířat se podělilo o přibližně 1 300 000 korun. Tato 
částka putovala do asi 50 depozit 26 organizací ze všech krajů České republiky. Akce měla také 
velkou mediální podporu včetně rozhovorů v televizi, rozhlase a článků v tisku i na internetu 
(například Idnes, Katka, Marianne, TV Metropol, Český rozhlas Regina a Radiožurnál).

http://www.kociciprani.cz/


Kastrační program
V rámci kastračního programu v oblasti Slaného a Kralup nad Vltavou jsme v roce 2012 
vykastrovali 309 zvířat, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. Většina zvířat je vypouštěna 
zpět do původních lokalit, 6 zůstalo u nás a našlo nebo hledá nový domov. Kastrační program je pro 
nás sice finančně velmi náročný, ale 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. Od Nadace na ochranu zvířat jsme na kastrace dostali příspěvek 
5000 korun. Děkujeme také Nadaci Vodafone, která přispěla 6038 korun z akce pečení pro 
neziskovky.

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, 
festival Mighty sounds v Táboře, benefiční párty pro nás a o.s. Dogpoint v klubu Hoodoo, skvělá 
akce organizace Auto*mat Zažít město jinak, které se účastníme již pravidelně, a festival Velká 
výzva na Letné. V předvánoční době to pak byly trhy neziskových organizací v ING, Vodafone, 
ČSOB či Divadle ABC. Účastníme se také všech umisťovacích výstav útulkových koček v našem 
dosahu a pravidelně ve spolupráci s psím útulkem Lesan v Kralupech spolupracujeme na dětských 
dnech. V roce 2012 jsme se zúčastnili i dvou veletrhů – 4denní For Pets na výstavišti v Letňanech a 
NGO market – veletrh neziskových organizací.
Prodejem výrobků v benefičním krámku MEOW financujeme zejména veterinární péči (vakcíny, 
kastrace). Krámek nabízí velký výběr triček, tašek, pelíšků, smaltovaného nádobí a drobné 
bižuterie. Část produktů pro nás vyrábějí chráněné dílny - 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 zdobily nejednu domácnost. 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.

http://cici.cz/kramek/index.php


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. 

PŘEHLED KOČEK
NAŠE KOČKY
Převod z roku 2011 53
Přijato zvířat 138
Umístěno 119
Dočasné péče (veterinární) 16
Zůstalo u nálezců 1
Úhyn a uspání 12
STAV K 31.12.2012 43

KASTRACE
Vrácené do původní lokality nebo kočky majitelů 268
Depozitní 35
Kočky z odchytů, které zůstaly ve sdružení 6
CELKEM 309 

Úhyny a uspání 
Efuzní forma FIP 1 Hajnej
FELV 1 Goldie
Celkové selhání v důsledku akutního onemocnění 5 Stimpy, 4x kotě z dočasné péče 
Hyperemie vnitřních orgánů 1 Manžetka 
Selhání ledvin 2 Buffy, Pitrísek
Akutní virové onemocnění 1 Robin
Akutní střevní neprůchodnost 1 Simon
CELKEM 12



PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
PŘÍJMY 
Dary od dárců 419 511,00
Dary při převzetí zvířete do naší péče 2 250,00
Dary od nových majitelů 88 250,00
Dary od nadací 11 984,00
Sbírkové kasičky 27 259,00
Tržba krámek 142 194,00
Příjmy ostatní (smluvní odchyty, propagace, přednášky, úroky) 11 038,90
CELKEM 700 236,90

Nepeněžní příjmy (materiální dary, léčiva, šicí materiál, úhrada faktury za 
kastrace od nadace J&T, dobrovolnická práce) 68 482,28 

VÝDAJE 
Veterina všeobecná (vakcíny, léky, operace, kastrace 
atd.) 150 548,50

Kastrační program 135 935,00
Stelivo 50 152,73 
Chovatelské potřeby 38 350,32 
Krmivo 90 561,95 
Nákup zboží do krámku 106 884,40 
Čistící a dezinfekční prostředky 7 140,64 
Nákup služebního automobilu 67 000,00 
Režie (IM, drobný majetek, pojištění vozidla, opravy, 
poplatky, pokladničky, pohonné hmoty, kancelářské 
potřeby) 

71 267,50 

CELKEM 717 841,04 

Nepeněžní výdaje (materiální dary, léčiva, šicí materiál, úhrada faktur za 
kastrace od nadace J&T, dobrovolnická práce) 68 482,28 
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