
Devět životů, o.p.s. - výroční zpráva za rok 2015 

Devět životů vzniklo v lednu 2010 jako občanské sdružení a v roce 2014 se 

transformovalo na o.p.s. Organizace má sedm členů, 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 přes 100 

zvířat a kontrolován jejich zdravotní stav. Tato zvířata jsou odchytávána, kastrována a vracena do 

původní lokality. 

Organizace má k dispozici 6 domácích depozit, tedy domácnosti schopné vzít do dočasné péče 

bezprizorní kočky, dokud jim není nalezen nový domov. Největší depozitum je v Hospozíně u Slaného 

a slouží pro příjem a karanténu zvířat, zbývající (Praha 5, Praha 10, Praha 13, Kralupy nad Vltavou a 

Trubská u Berouna) jsou určena pro kočky, které prošly karanténou v Hospozíně, jsou odblešené, 

odčervené a minimálně jednou očkované. Příležitostně je využívána pomoc několika dalších 

dobrovolnických depozit. 

V neposlední řadě pak Devět životů zajišťuje zooterapii 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 2015 

I nadále jsme pokračovali s úpravami našeho nového sídla v Hospozíně. Karanténa je již delší dobu 

plně funkční a postupně budujeme venkovní voliéru. Vše je financováno ze soukromých zdrojů, proto 

také plánované úpravy trvají poněkud déle. 

V průběhu roku se Devět životů zúčastnilo za pomoci dobrovolníků nadprůměrného množství akcí. 

Jednalo se jak o umisťovací výstavy, tak i o akce nesouvisející přímo s problematikou bezprizorních 

koček. Cílem byla osvěta a získání prostředků na provoz organizace prostřednictvím charitativního 

krámku. 

Z roku 2014 v naší péči zůstalo 45 koček, 92 zvířat jsme přijali a 81 koček našlo nový domov. Celkem 

za tento rok uhynulo nebo muselo být uspáno 8 koček (panleukopenie, celkové selhání orgánů, edém 

plic, urémie).  

V rámci krmičského programu jsme rozdali 1493 kg krmiva. 

 

Zooterapie 

Po uspání felinoterapeutky Báry v roce 2014 se na 
dráhu kočičího terapeuta připravoval kocour Pinnie. 
Bohužel se u něj v dospělosti projevil jeden neblahý 
zlozvyk, a to zakusování ruky při hlazení, který se 
nám zatím nepodařilo úplně potlačit. Pinnie tedy 
bude muset na svou šanci počkat, dokud se úplně 



nezklidní. Místo něj jezdil v roce 2015 na terapie již ostřílený terapeut Caccao s naší členkou Janou a 
její pes Bingo. S výcvikem začal i kocour Paul, který má zatím daleko lepší výsledky než již zmiňovaný 
Pinnie.  

Vzhledem k nedostatku zvířecích terapeutů bylo našich návštěv v roce 2015 méně než bychom si 
přáli, ale vánoční setkání s obyvateli a zaměstnanci domova a zástupci Devíti životů jsme si ujít 
nenechali. Pro seniory jsme si tentokrát nachystali malé dárky v podobě fleecových polštářků ve 
tvaru kočičí hlavy a balíčků s vánočním cukrovím.  

 

Strom splněných kočičích přání 

Projektem, který se svým rozsahem vyrovná ostatním činnostem organizace, 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 zaplatit kočce potřebné zdravotní vyšetření. Akci pořádáme 

s  podporou několika dobrovolníků a jediné náklady na ni jsou investice do reklamy na Facebooku 

(platí členové týmu Kočičího přání ze svých soukromých peněz). Vánoční kolo akce opět ukázalo, že ta 

spousta práce kolem organizace má smysl. Pro kočky se vybraly dva miliony korun, což překonalo 

všechny dosavadní rekordy a očekávání. 

 

Kastrační program 

V rámci kastračního programu v oblasti Slaného a Kralup nad Vltavou bylo vykastrováno 385 zvířat. 

Většina zvířat byla navrácena majitelům nebo do původní lokality. 

Kastrační program je sice finančně velmi náročný, ale snížení počtu opuštěných koček je pro nás 

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 je začleněno 5 

veterinárních ordinací. 

 

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 patřily v uplynulém roce například skvělá akce Zažít město 

jinak, festival Mighty Sounds v Táboře, 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. Krámek je přítomen na 

všech našich akcích, každý nákup je pro organizaci velkou pomocí. 



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 ke zvýšení počtu 

umístěných zvířat. Velkou radost pro nás dále 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. 

 

Počty zví řat v roce 2015 

Převod z roku 2014 45 
Přijato 92 
Umístěno 81 
Vypuštěno do původní lokality 1 
Vráceno majiteli 4 
Úhyn a uspání 8 
Stav k 31.12.2015 43 

Úhyny a uspání  
Edém plic 1 (Zikmundová) 
Zranění po srážce autem - neoperovatelné 1 (Stáňa) 
Urémie 1 (Woody) 
Celkové selhání org. 1 (Lucky) 

Panleukopenie 4 
(Punč, Kokoska, Prskavka, 
Oíšek) 

Celkem  8 

Kastra ční program 
Vrácené do původní lokality nebo kočky 
majitelů 385 
Depozitní 20 
Celkem 405 

krmi čský sociální program 1493  kg krmiva 
 

 
















