
Devět životů slaví 10 let své existence
25. ledna 2020 to je přesně 10 let, co vzniklo občanské sdružení Devět životů. Nemáme
a nikdy jsme neměli žádné zaměstnance, všichni se celou dobu o kočky staráme ve svém
volném  čase  a  bez  nároku  na  honorář.  Většina  našeho  provozu  je  hrazena  z  darů
jednotlivých dárců a z prodeje v našem charitativním krámku. Za těch 10 let jsme toho stihli
docela dost a rádi bychom se s Vámi o to podělili. :)

Jak šel čas s „Devítkami“
2010
Začínáme. Máme 4 depozita a sídlo v obci Zvoleněves. Všechno se rozjíždí – nový web,
Facebook, charitativní krámek, kastrační program, zooterapie, transparentní bankovní účet,
veřejná sbírka. Rozjeli jsme celonárodní sbírku Strom splněných kočičích přání a v prvním
kole se vybralo skoro 100 000 Kč pro vybrané útulky po celé ČR.

2011
Vybudovali jsme venkovní voliéru v našem sídle ve Zvoleněvsi. Pokračujeme v budování
dobrého jména a v šíření osvěty. Projekt Strom splněných kočičích přání pokračuje – získali
jsme pro něj patronku Ester Kočičkovou. Pořídili jsme germicidní lampu, abychom bojovali
s kočičími nemocemi. V rámci vzdělávacího programu Ekodny jsme jezdili po základních
školách  a  bavili  se  s  dětmi  o  útulcích  a  o  kočkách  obecně.  Pravidelně  jsme  jezdili
na zooterapii do domova pro seniory ve Smečně. S naším charitativním krámkem jsme byli
na mnoha akcích nejen v Praze a jejím okolí, ale třeba i na divadelním festivalu v Hradci
Králové.  Ve  spolupráci  s  tetovacím  studiem  Hell.cz  a  agenturou  Lowe  jsme  nafotili
a vyrobili náš první nástěnný kalendář na rok 2012.



2012
Na konci  roku 2011  jsme dostali  od  neznámé dárkyně  velmi  štědrý  dar,  za  který  jsme
v březnu 2012 koupili naše první služební auto – Škodu Octavii Combi – neboli Gertrudu.
V našem sídle ve Zvoleněvsi jsme postavili karanténu pro nově příchozí kočky, kterou jsme
vybavili  6  kójemi  a  germicidní  lampou  s  nepřímým  zářením.  Sbírka  Strom  splněných
kočičích přání pokořila ve vánočním kole rekord, když se na útulkové kočky vybralo přes
1 milion  korun.  Ve  spolupráci  s  herci  nejen  Městských divadel  pražských  jsme nafotili
kalendář na rok 2013.

2013
Spustili  jsme  tzv.  krmičský  program  –  distribuci  krmení  do  kolonií  toulavých  koček,
na které dohlíží místní krmiči. V takových koloniích kastrujeme a hlídáme zdravotní stav
místních  koček.  Počátkem  léta  zasáhly  naše  okolí  povodně.  Žádné  depozitum  nebylo
poškozeno, pouze některá krmná místa. A my jsme alespoň vyrazili pomáhat do blízkých
Veltrus  těm,  kteří  takové  štěstí  neměli.  Stále  se  zvyšuje  počet  koček,  které  přijímáme
a kterým nacházíme nové domovy, také v rámci kastračního programu jsme vykastrovali
o 100 koček více než v roce 2012. 



2014
Na začátku  roku  jsme  změnili  svou  právní  formu  –  z  občanského  sdružení  na  obecně
prospěšnou společnost. S tím souviselo i přijetí dalších tří členů z řad našich dlouhodobých
dobrovolníků. Rozrostl se i počet našich stálých depozit – ze čtyř na šest. Začali jsme se
stěhovat  ze  Zvoleněvsi  do Hospozína  do větších  prostor  a  stavět  tam novou karanténu.
Nadále jsme jezdili na zooterapii do domova seniorů.  V listopadu jsme se bohužel museli
po 6 letech rozloučit s naší ostřílenou felinoterapeutkou Barunkou. Rakovina plic se rozjela
naplno a tak jsme nechali Barunku odejít.  Přišli  jsme o neskutečnou parťačku a skvělou
kočku.  Její  ztrátu  se  nám dodnes  nepodařilo  plnohodnotně  nahradit. Při  vánočním kole
projektu  Strom  splněných  kočičích  přání  padla  další  hranice,  a  to  když  se  vybralo
přes 2 miliony korun. S naším charitativním krámkem jsme se i tento rok zúčastnili mnoha
prodejních akcí  včetně umísťovacích výstav.  Koupili  jsme přívěsný vozík s  plechovými
bočnicemi, abychom mohli najednou převážet více krmiva, steliva či materiálu na stavbu.

2015
Probíhalo stěhování našeho sídla a dostavba nové karantény v Hospozíně. Kvůli nedostatku
vhodných  kočičích  felinoterapeutů  jsme  byli  nuceni  omezit  naše  návštěvy  v  domově
pro seniory. V rámci krmičského programu jsme rozdali téměř 1,5 tuny krmení pro kočky.
Jako již každoročně, i letos jsme vytvořili vlastní kalendář na další rok s fotkami koček
v naší péči.



2016
Obměnili  jsme  členskou  základnu.  Odešly  dvě  ze  zakladatelek,  ztratili  jsme  některá
z depozit a naopak získali nová a také nové členy z řad našich dlouhodobých dobrovolníků.
Spustili jsme nové webové stránky s e-shopem a změnili sídlo ze Zvoleněvsi na Hospozín.
Přestěhování bylo dokončeno a zároveň jsme na konci roku dostavěli  venkovní voliéru.
Projekt Strom splněných kočičích přání se osamostatnil a nadále je samostatnou neziskovou
organizací.  Znovu jsme spolupracovali  s  tetovacím studiem Hell.cz  na  kalendáři  na  rok
2017.

2017
Počátkem roku 2017 jsme začali evidovat tržby přes EET. V květnu však došlo k posunutí
hranice  tržeb,  od  kterých  musí  neziskové  organizace  tržby  evidovat,  takže  evidence
přes EET byla ukončena. Začali jsme dělat vlastní facebookové aukce ve spolupráci s Cat
World, z.s. a Feliti  club, z.s.  V prosinci jsme natočili  pořad Chcete mě? na téma sbírky
Dvacka za dvacku, která pak proběhla v prosinci a jejíž výtěžek byl určen právě pro nás.
Ani  přes  velkou  snahu  jsme  nedokázali  najít  mezi  našimi  svěřenci  vhodného  kočičího
terapeuta, který by zaujal místo po třínohé Barunce. V květnu nám byla povolena veřejná
sbírka na dobu neurčitou.



2018
Zapojili  jsme se do projektu Click and Feed, který získává krmení pro kočky v útulcích
po celé ČR. V listopadu jsme byli pozváni do rozhlasového pořadu Aleše Cibulky Tobogán.
S kocourem Rockem jsme tam pokřtili  novou knihu Rudolfa Křesťana – Tajemné kotě.
V rámci  našeho  krmičského  programu  jsme  rozdali  skoro  3  tuny  krmení  pro  kočky.
Kastrační program funguje a je do něj zapojeno již 5 veterinárních ordinací. 

2019
Na začátku roku jsme vyměnili naše služební auto Gertrudu za nové. Gertruda 2 je Dacia
Logan, tedy zase o kousek větší, než původní automobil Škoda Octavia Combi. Pohodlně se
do ní vejde náš charitativní krámek i se stánkem či mnoho krmení a steliva. V červnu nás
podpořila prodejem svých výrobků na školní zahradní slavnosti slečna Anička, která za to
byla následně oceněna Českou spořitelnou v rámci programu Mladý hrdina. I letos jsme se
zúčastnili mnoha umísťovacích výstav a akcí s naším charitativním krámkem. 



Uteklo  to  ani  nevíme  jak.  Deset  let  každodenní  práce,  stresu,  slz,  radosti  a  neustálého
poznávání kočičí duše. Stejně jako ostatní útulky se i my potýkáme s nedostatkem času,
pochopení, místa a pomocníků. Velkých depozit je málo a koček nepočítaně. Díky tomu se
neustále snižuje počet přijatých a tím pádem i umístěných koček. Také nás mrzí, že se stále
nepodařilo  najít  vhodné  kočičí  terapeuty.  Felinoterapie  je  pro  nás  hodně  důležitá.  Byla
jedním z důvodů založení Devíti životů. Doufáme, že v budoucnu se nám podaří tuto tradici
opět nastartovat. Jsme však rádi, že se daří plnit náš plán ohledně kastračního a krmičského
sociálního  programu.  Máme  síť  veterinárních  ordinací,  kde  kastrační  program  probíhá
a spolupráce funguje víc než dobře. V krmičském programu máme zmapována místa, kde se
scházejí  toulavé kočky a  krmiči  dohlížejí  na  jejich  kondici  a  hlásí  nám nové přírůstky.
Pravidelně  tato  místa  zavážíme  krmivem.  Všechna  zvířata  na  těchto  místech  jsou  již
vykastrovaná a až na malé zdravotní problémy jsou ve většině případů zdravá a prospívají.
Daří se také našemu charitativnímu krámku. Díky dobrovolníkům, kteří pro nás vyrábějí
věci na prodej, krámek dobře prosperuje a je velkým přínosem pro naši pokladnu, protože
jak říká jedna naše dobrovolnice: „kočky chtějí  jíst i  v neděli“ a tak se všichni musíme
pořádně otáčet, aby bylo čím je nakrmit.

Nic z toho by však nebylo nebýt našich podporovatelů, dárců a dobrovolníků.  Děkujeme
tedy všem, kteří nás sledují,  posílají příspěvky na náš transparentní účet, pomáhají nám. Je
mnoho těch, kteří nejsou vidět, ale bez jejichž pomoci by se nám pracovalo mnohem hůře.
Ať už jsou to pravidelní dárci, díky jejichž darům vůbec existujeme, dobrovolníci inzerující
naše kočky na internetu, kteří mají také velkou zásluhu na tom, že se podařilo najít tolik
nových  domovů  pro  naše  svěřence,  dámy,  které  vyrábí  krásné  věci  do  našeho  krámku
a přispívají tak nemalou měrou do našeho rozpočtu, pomocníci, kteří převezou či přenesou
vše, co je třeba a kdy je třeba, dobrovolníci, kteří nám pomáhají jednorázově i pravidelně
na různých akcích či s krámkem a webovými stránkami, depozitní tety a strejdové, kteří už
několikrát oplakali své bytové zařízení, jež padlo v nerovném boji s kočičí smečkou a nebo
ti,  kteří  se  starají  o  celé  kolonie  venkovních  koček a  hlídají,  aby byly  všechny zdravé
a v pohodě. V neposlední řadě musíme poděkovat našim veterinářům. Bez nich by byl počet
přijatých a zachráněných zvířat  mnohem menší.  Pomáhají  nám ve chvílích,  kdy je naše
karanténa zaplněna a přijímají nemocná a zraněná zvířata na hospitalizace i přesto, že je to
pro ně práce navíc, za kterou si ani nenechají pořádně zaplatit. Smekáme tímto před vámi
všemi onen pomyslný klobouk a  ze  srdce děkujeme,  že tady pro nás  a pro ta  chlupatá
stvoření jménem KOČKA vůbec jste. Bez vás by to nešlo. Děkujeme. 

Pár čísel na závěr
Nejstarší  kocour  v  naší  péči  byl  Švihák  Lázeňský,  kterému bylo  15  let,  když  jsme ho
přijímali a téměř18 let, když od nás odcházel.
Nejdéle u nás pobyla Míca z Devíti, kterou jsme přijímali v březnu 2010 a byla u nás až
do listopadu 2018. Tedy 8 let a 8 měsíců.
Za deset let své existence jsme nechali vykastrovat 3723 koček. Od roku 2015 jsme v rámci
krmičského programu zavezli do kočičích kolonií 9711 kg krmiva.
Od začátku roku 2010 do konce roku 2019 jsme přijali 1123 koček a našli domov pro 925
z nich.



Míca z Devíti

Švihák Lázeňský

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem

Přijato zvířat 130 115 138 156 129 92 104 92 91 76 1123
Umístěno 83 88 119 125 110 81 87 87 72 73 925

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem

173 152 309 409 396 405 485 466 447 481 3723

Kočky vykastrované 
v rámci kastračního 
programu

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem

1493 2029 1570 2742 1877 9711
Krmičský program 
v kg


