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výroční zpráva za rok 2013

Občanské sdružení Devět životů vzniklo v lednu 2010 (v roce 2014 proběhla transformace na
o.p.s. – obecně prospěšnou společnost). Sdružení má čtyři členy, kteří svou práci vykonávají bez
nároku na odměnu a ve svém volném čase. Primárním cílem organizace je ochrana koček, tedy
příjem opuštěných zvířat, poskytnutí potřebné veterinární péče a následné hledání nových
domovů pro ně. Kromě toho probíhá kastrační program mající za cíl snížit počet nechtěných koťat
a ozdravení populace a na to navazující krmičský program, v rámci kterého je distribuováno
krmivo venkovním koloniím koček o rozsahu asi 100 zvířat a kontrolován jejich zdravotní stav.
Tato zvířata jsou odchytávána, kastrována a vracena do původní lokality.

Organizace má k dispozici 4 domácí depozita, tedy domácnosti schopné vzít do dočasné péče
bezprizorní kočky, dokud jim není nalezen nový domov. Největší depozitum je ve Zvoleněvsi
u Slaného a 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, odčervené a minimálně
jednou očkované. Příležitostně je využívána pomoc několika dalších dobrovolnických depozit.

V neposlední řadě pak Devět životů zajišťuje felinoterapii v domově pro seniory a pořádá
celorepublikovou akci Strom splněných kočičích přání, jejímž cílem je získávat finanční
a materiální pomoc i pro podobné organizace. Do této akce je zapojeno okolo 35 organizací
a koná se dvakrát ročně.

Činnost v roce 2013
V prvním čtvrtletí roku 2013 byl dokončen interiér karantény a stavba byla uvedena do provozu.
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.



Počátkem léta zasáhly i oblast Kralup, Slaného a okolí povodně. Žádné depozitum nebylo
zasaženo, pouze některá krmná místa. Nejhůře dopadly Dědibaby, kde zůstalo na půdě odříznuto
od světa asi 25 plachých koček. Díky krmičce a její rodině přežily všechny kočky. Dárci pak
pomohli zajistit obrovskou materiální podporu, která byla postupně distribuována. Členky Devíti
životů se také aktivně zapojily do odklízení následků povodní ve Veltrusech.

Tak jako voda stoupal v tomto roce i počet
přijatých a umístěných zvířat. Domov nalezlo
pro nás zatím rekordních 125 koček. Počet
zvířat uhynulých oproti tomu opět klesl
z dvanácti na sedm za rok. Příčiny úmrtí byly
převážně renální selhání, rakovina a FIP.

Ke konci roku bylo jasné, že je potřeba se
posunout dál a bylo rozhodnuto o transformaci
občanského sdružení Devět životů na obecně
prospěšnou společnost. Tím došlo i na výběr
nových členů z řad dlouholetých
spolupracovníků a zvýšení počtu členů ze čtyř
na sedm.

Zooterapie
Téměř od začátku fungování organizace dojíždějí členové a dobrovolnice každý týden provozovat
zooterapii do domova pro seniory ve Smečně. Pravidelně sem jezdí předsedkyně Alena s třínohou

Barunkou, která je skvělý terapeut, protože je
nesmírně mazlivá a kontaktní, a s ní kamarádka
Jana se sphynxem Caccaem a psem Bingem.
V roce 2013 jsme začali hledat a zaučovat
nové terapeuty.

K návštěvám Smečna neodmyslitelně patří
vánoční setkání s obyvateli a zaměstnanci
domova a zástupci Devíti životů. Ti pro seniory
vždy nachystají malé dárky v podobě perníčků
a dalších drobností. Místní zase tradičně mezi
sebou vyberou peníze a nakoupí krmení pro
zvířecí terapeuty. Za léta spolupráce tak
vzniklo mezi oběma stranami pevné pouto.

Strom splněných kočičích přání
Projektem, který se svým rozsahem vyrovná ostatním činnostem sdružení, se stala původně malá
akce s názvem Strom splněných kočičích přání, která má samostatný web www.kociciprani.cz. Tato
internetová akce na podporu organizací zabývajících se ochranou 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. Dále je možné „plnit misky“ a v tomto roce nově přibyla možnost zaplatit kočce
potřebné zdravotní vyšetření. Velikonoční akce přinesla kočkám skoro 830 000 korun, vánoční
pak trhla všechny rekordy a do cca 35ti organizací putovalo kolem 1 700 000 korun. Akce měla
podporu především internetových médií včetně serveru iDnes.

http://www.kociciprani.cz/


Kastrační program
V rámci kastračního programu v oblasti Slaného a Kralup nad Vltavou bylo vykastrováno 409
zvířat, což je přesně o 100 více v porovnání s předchozím rokem. Většina zvířat byla navrácena
majitelům nebo do původní lokality, u nás jich
zůstalo 24 a následně bylo nabídnuto
k osvojení.

Kastrační program je sice finančně velmi
náročný, ale snížení počtu opuštěných koček je
velmi důležité. Proto jsou v rámci tohoto
projektu často kastrována i zvířata, která mají
majitele, ale ten nemá vůli situaci na vlastní
náklady řešit, nebo nemá finance. Do programu
jsou začleněny 4 veterinární ordinace.

Pořádané akce a krámek MEOW
Veřejné kulturní akce, benefiční koncerty, trhy a další podobné akce jsou vítaným zdrojem příjmů
a kontaktů. Pomáhají organizaci se zviditelňovat a nacházet domovy pro bezprizorní kočky. Mezi
ty zajímavé patřil v uplynulém roce například Divadelní festival v Hradci Králové, festival Mighty
Sounds v Táboře, skvělá akce Zažít město jinak, NGO market či Veletrh For Pets. Za rok vyrazil
krámek za asistence členů a dobrovolníků celkem na několik desítek akcí, nejvíce pak
v předvánočním období.

Prodejem výrobků v benefičním krámku  MEOW  je financována zejména veterinární péče (vakcíny,
léčba, kastrace). Krámek nabízí velký výběr triček, tašek, pelíšků, hraček pro kočky a drobnou
bižuterii. Každý rok je vydáván kalendář, v roce 2013 jsme pro následující rok nafotili téma kočky
a recepty. Krámek funguje i jako e-shop a je přítomen na všech našich akcích. Každý nákup je pro
organizaci velkou pomocí.

http://cici.cz/kramek.php


Obrovský dík patří všem našim dobrovolníkům a dárcům za pomoc a finanční podporu - bez nich
by naše práce byla mnohem složitější. Podpora veřejnosti je pro nás velmi důležitá. Díky
každodennímu kontaktu na sociálních sítích můžeme naše příznivce lépe poznat a snažíme se je
co nejvíce informovat, aby věděli, že si velmi vážíme jejich darů a záleží nám na jejich názoru.
Nejen finanční dary a materiální pomoc, ale i pozitivní reference našich fanoušků přispívají
k zvýšení počtu umístěných zvířat. Velkou radost pro nás také představují osvojitelé zvířat, kteří
s námi také zůstávají v kontaktu a pravidelně zasílají informace o svých miláčcích. To vše
dohromady je silným impulsem pro pokračovaní v naší práci a snahu se posouvat dále.

NAŠE KOČKY KASTRACE

Převod z roku 2012 43 Vrácené do původní lokality nebo kočky majitelů 385

Přijato 156 Depozitní 24

Umístěno 125 Kočky z odchytů, které zůstaly ve sdružení 0

Dočasná péče (veterinární ) 23 CELKEM 409

Zůstalo u nálezců 0

Úhyn a uspání 7

STAV K 31.12.2012 44

ÚHYNY A USPÁNÍ 

1 Triáda

1 Briketka

Renální selhání 1 Černobílá kočka z dočasné péče

Selhání ledvin 2

1 Adam

Rakovina mízních uzlin 1

CELKEM 7

PŘÍJMY

dary od dárců

dary od nových majitelů

dary od nadací

sbírkové kasičky

tržba krámek

Příjmy ostatní (smluvní odchyty, propagace, přednášky, úroky)

CELKEM

VÝDAJE

Kastrační program

Stelivo

Chovatelské potřeby

Krmivo

Zboží do krámku

Čistící a dezinfekční prostředky

CELKEM

Efuzní forma FIP

Celkové selhání organ.

Gasie, zrzek z dočasné péče

Laryngeální lymfom

Mulder

540 554,87 Kč

73 585,00 Kč

113 226,00 Kč

30 663,00 Kč

242 952,90 Kč

52 060,00 Kč

1 053 041,77 Kč

Nepeněžní příjmy (materiální dary, léčiva,šicí materiál, úhrada fa za kastrace od 
nadace JaT, dobrovol.práce) 45 102,28 Kč

Veterina všeobecná (vakcíny, léky, operace, kastrace..) 204 933,02 Kč

196 961,00 Kč

49 357,95 Kč

63 793,25 Kč

217 688,23 Kč

95 394,98 Kč

16 709,40 Kč

Režie (IM, drobný majetek, pojištění vozidla, opravy, poplatky, pokladničky, 
phm, kancelářské potřeby) 159 933,10 Kč

1 004 770,93 Kč

Nepeněžní výdaje (materiální dary, léčiva,šicí materiál, úhrada fa za kastrace 
od nadace JaT, dobrovol.práce) 45 102,28 Kč




