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Praha 19. 1. 2021 

 

 

Věc: Zpráva o realizaci projektu a využití nadačního příspěvku 

 

 

 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky 

Ježíškova vnoučata. 

     

 

 

I. Stručný popis realizace projektu 

 

Díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu jsme v rámci projektu „Babí léto na cestách“ 

mohli pro klienty Pečovatelské služby Prahy 3 dne 22. 10. 2021 uskutečnit krásný podzimní výlet do 

ZOO Praha. Počasí nám přálo, avšak vzhledem k zhoršené pandemické situaci a výskytu respiračních 

onemocnění mezi našimi klienty se jich několik z výletu na poslední chvíli muselo odhlásit, ale i tak 

se této mimořádně povedené akce zúčastnilo 30 seniorů, kteří, dle svých vlastních slov budou na 

zážitky z podzimní  ZOO vzpomínat s vděčností ještě hodně dlouho. Na výlet jsme se díky nadačnímu 

příspěvku mohli vydat soukromými mikrobusy vhodnými pro handicapované. Obrovskou radost měli 

senioři z výborného oběda, který si díky nadačnímu příspěvku mohli vychutnat přímo v ZOO 

v restauraci Gulab, kde se podávaly  speciality indické kuchyně a při jejich konzumaci se senioři 

kochali výhledem na antilopy a slony, dle jejich slov si připadali jako v ráji!  

Poslední část nadačního příspěvku jsme použili na pohoštění při silvestrovské párty, kde jsme si 

prohlédli fotky z výletu do ZOO, zavzpomínali jsme a senioři vyjádřili velký vděk Nadačnímu fondu 

Českého rozhlasu a také přání, že by v budoucnu rádi podobný výlet uskutečnili znovu. Děkujeme!  
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II. Rozpočet projektu a jeho čerpání 

 

 

Název položky Celková částka Evidenční číslo 

dokladu 

Pořadové číslo 

dokladu 

Datum Celkem 

Vstupenky do 

ZOO 

387 Kč 001210111 210111 22. 10. 2021 387 Kč 

Oběd v ZOO 5 420 Kč 001210111 210111 22. 10. 2021  5 420 Kč 

Doprava 

minibusy do ZOO 

9 922 Kč 210149 200 210257 22. 10. 2021 9 922 Kč 

Pohoštění – 

silvestrovská 

party, prohlížení 

fotek ze ZOO 

271 Kč 001210135 210135 29. 12. 2021 271 Kč 

     16 000 Kč 

 

 

 
 

 

 

Mgr. Emilie Kalová, ředitelka  

 

 

 


