
Devět životů, o.p.s. - výroční zpráva za rok 2018 

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
ozdravení populace a snížení počtu nechtěných koťat. Na to navazuje krmičský program, 
v rámci kterého je distribuováno krmivo venkovním koloniím koček o rozsahu přes 100 
zvířat a je kontrolován jejich zdravotní stav. Tato zvířata jsou odchytávána, kastrována 
a vracena do původní lokality.
Organizace má k dispozici 7 domácích depozit, tedy domácností schopných 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 1, Kralupy nad Vltavou a Bylochov) jsou určena pro kočky, které prošly 
karanténou v Hospozíně, jsou zbavené parazitů a minimálně jednou vakcinované. 
Příležitostně je využívána pomoc několika dalších dobrovolnických depozit.
 
Činnost v roce 2018

V průběhu roku jsme se zúčastnili za pomoci dobrovolníků velkého množství akcí. Jednalo
se jak o umísťovací výstavy, tak i o akce nesouvisející přímo s problematikou 
bezprizorních koček. Cílem byla osvěta a získání prostředků na provoz organizace 
prostřednictvím charitativního krámku.
I v tomto roce jsme pokračovali v organizování vlastních facebookových aukcí 
ve spolupráci s organizacemi Feliti club, z.s. (Feliti kastruje) a Cat World z.s.
V únoru a březnu nás podpořil Dobročinný second hand výtěžkem ze svého prodeje. Také 
jsme se zapojili do projektu Click and Feed a v červnu nám dorazila první várka granulí 
Brit. I letos jsme na jaře vyhlásili velký úklid a několik dobrovolníků celou sobotu pomáhalo
v našem sídle s mytím, malováním, úklidem, tapetováním apod.
V listopadu jsme byli pozváni do rozhlasového pořadu Aleše Cibulky Tobogán. S kocourem
Rockem jsme tam pokřtili novou knihu Rudolfa Křesťana – Tajemné kotě.



Zooterapie

Nedostatek kočičích terapeutů i času našich členů a dobrovolníků měl bohužel 
za následek výpadek zooterapie v celém roce 2018. 

Kastrační program

V rámci kastračního programu bylo v roce 2018 vykastrováno 447 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.

Krmičský sociální program 

Na vytipovaná místa dodáváme krmivo, aby populace venkovních koček nebyla nemocná 
a zůstala v dobré kondici. Krmná místa mají na starosti dobrovolní krmiči, kteří hlásí jejich 
zdravotní stav a hlídají nově příchozí kočky kvůli nutnosti kastrace. Tímto způsobem se 
staráme o více jak 100 koček. V roce 2018 bylo takto vydáno 2742 kg krmiva.



Pořádané akce a krámek MEOW

Veřejné kulturní akce, benefiční koncerty, festivaly, trhy a další podobné akce jsou vítaným
zdrojem příjmů a kontaktů. Pomáhají naší organizaci se zviditelňovat a nacházet domovy 
pro bezprizorní kočky. Mezi ty, kterých jsme se zúčastnili, patřily v uplynulém roce 
například akce Zažít město jinak, NGO market, Deskohraní, několik umísťovacích výstav 
v Praze a okolí, charitativní trhy v Městských divadlech pražských, vlastní blešáky 
v Kralupech n. V. a pražské kavárně Bílá vrána, Babí léto v Bohnicích, Dny Kralup n. V., 
Kočičí den na Praze 8, Adventní slavnosti v Kralupech n. V., Psí den na náměstí Míru 
v Praze, trhy chráněných dílen na Vyšehradě, dětský den a oslavy 700. let v Hospozíně, 
charitativní vánoční trhy v Dolních Břežanech či veletrh For Pets. Za rok vyrazil krámek 
za asistence členů a dobrovolníků celkem na více než dvě desítky akcí, nejvíce pak 
v předvánočním období.
Prodejem výrobků v benefičním krámku MEOW je financována zejména veterinární péče 
(vakcíny, léčba, kastrace). Krámek nabízí velký výběr 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.
Kromě pojízdného krámku máme také funkční e-shop na našich webových stránkách 
a své výrobky nabízíme i na portálu Fler.cz.

Veřejná sbírka

Od roku 2017 máme povolenu veřejnou sbírku na dobu neurčitou. K tomu účelu jsme 
zřídili nový účet u FIO banky a sbírkové kasičky vozíme na všechny akce, kterých se 
účastníme.



Počty zvířat v roce 2018:

Převod z roku 2017 - 49

Přijato - 91
Umístěno - 72
Vráceno původním majitelům - 1
Úhyny a uspání - 11

Konečný stav k 31. 12. 2018 - 56

Úhyn a uspání:

Selhání ledvin - Míca z Devíti, Sáva, Smolík, London
Sešlost věkem - Švihák Lázeňský
FIP - Koči, Kněžna (akutní příjem)
Srdeční selhání - Boris, Kérka
Nádorové onemocnění - Bača
Devastující poranění předních nohou - Míšan (akutní příjem)
Celkem 11

Kastrační program:

Vrácené do původní lokality nebo kočky majitelů 429
Depozitní 18
Celkem 447

Jako vždy patří největší dík všem našim dobrovolníkům a dárcům. Jejich pomoc a finanční
podpora je to, co nás nutí jít kupředu. 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 
zůstávají v kontaktu a pravidelně zasílají informace o svých miláčcích. To vše dohromady 
je silným impulsem pro pokračování v naší práci a snahu se posouvat dále.






