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Úvodní informace
Občanské sdružení
Občanské sdružení Leonardo (dále jen „OS“ nebo „Leonardo“) působí v městské části Praha-

Dolní Měcholupy od května 2007. Jeho existence je však mnohem starší – svoji činnost vyvíjí 

od  roku  2000,  a  to  postupně  při  ZŠ  Londýnská,  ZŠ  Švehlova,  částečně  i  na  Gymnáziu 

Kozinova.

OS se zabývá  organizováním volnočasových aktivit pro děti i  dospělé. Pořádá pravidelné 

kroužky a kurzy pro děti i dospělé a také jednorázové tvůrčí dílny a zábavná odpoledne pro 

širokou veřejnost.  Ve spolupráci  s Úřadem městské části  zajišťuje  konání  slavnosti  Vítání 

občánků.

Členy OS jsou v převážné míře dolnoměcholupští občané, rodiče dětí, které navštěvují místní 

mateřskou nebo základní školu.

Adresa - oficiální sídlo OS
Dolnoměcholupská 46/118, Praha - Dolní Měcholupy, 109 00

Místo konání aktivit
Díky podpoře Úřadu městské části, Magistrátu Hl. města Praha a dalších soukromých dárců si 

Leonardo od října 2009 pronajímá nebytové prostory přímo v centru Dolních Měcholup. To 

nám umožnilo výrazně rozšířit nabídku pravidelných zájmových kroužků.

Do konce srpna 2011 probíhaly aktivity OS v prostorách zvaných  „Na Statku“ na  adrese 

Kutnohorská 11/57, od 1.9.2011 sídlí OS nově na adrese Kutnohorská 10/55. Zdejší prostory 

byly nazvány „Dvorek.“

Kontaktní osoby
Doris Foffová, předseda

dedef@seznam.cz

tel.: +420 777 220 029

Michaela Němečková, PR manager

osimis@seznam.cz

tel.: +420 723 589 189

mailto:osimis@seznam.cz
mailto:dedef@seznam.cz


Aktivity  OS Leonardo v roce 2011
Celý rok 2011 se odvíjel od myšlenky –  Každý jsme odněkud, ale všichni spolu bydlíme 

v Dolních  Měcholupech.  K tomu  se  tématicky  vztahovaly  naše  dílny,  jednotlivé  aktivity, 

soutěže.

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Akce pro širokou veřejnost pořádá OS již od května 2007. Mnohé jsou inspirovány českými 

tradicemi. Cílem akcí je mj. seznámit vzájemně občany městské části,  pobavit je, něčemu 

naučit, potěšit své kamarády.

V roce 2011 měly děti i dospělí možnost zúčastnit se následujících akcí:

a) akce typu soutěžního odpoledne či akce pro celou rodinu

15.1.2011 MAŠKARNÍ
V pořadí  4.  Maškarní  ples  s OS  Leonardo  navštívilo  48  dětí v 

krásných  maskách a  60  dospělých.  Mezi  kostýmy opět  vévodily 

princezny a  víly.  Společně  jsme se všichni  naučili  tři  tance – na 

hudbu filmu Madagaskar, mazurku i Ptáčata. Na závěr jsme rozdali 

krásné ceny z tomboly - dostalo se na všechny děti.

25.3.2011 MORANA
Jaro roku 2011 s námi přivítalo  25 dětí a 21 dospělých. Společně 

jsme  vynesli z  Měcholup  Moranu  - Paní  Zimu.  Cestou  jsme  si 

zatančili pod širým nebem, zahráli panáka i na přetahovanou.

10.4.2011 ABRAKADABRAKA S JIRKOU JDEME NA DRAKA
Za  pokladem,  který  v  Měcholupech  ukryl  Svatý  Jiří,  se  vydalo  v neděli  odpoledne  9 

rodinných týmů - 18 dětí s rodiči. Své putování začaly na mostě, který k nám vede od Prahy a 

po  kterém přijíždí  kočár  s  číslem 111.  Postupně  je  stopy přivedly až  na místo,  kde  byla 

schovaná truhla. Na pergamenu, který v ní byl ukryt, se pak dočetly, kde je poklad ukryt a kde 

končí jejich asi dvouhodinová procházka.



29.4.2011 ČARODĚJNICE
Naše třetí pálení čarodějnice se konalo u nové hasičské zbrojnice, 

kde nám své zázemí poskytli Dobrovolní hasiči Dolních Měcholup. 

K hasičárně se slétlo celkem  67 malých čarodějů a čarodějek a 

přibližně 55 dospělých kouzelníků.  Malé čaroděje prověřilo šest 

soutěžních stanovišť, zda jsou v kouzlech zdatní, a všem se dařilo. 

Jen  jedna  Měchochlupice  skončila  za  trest  v plamenech.  Všem 

příchozím bylo nabídnuto občerstvení ve formě nápojů,  chlebů a 

nezbytných uzenin k opékání.

4.5.2011 HRY POD MÁJKOU
Soutěžní odpoledne připravené speciálně pro nejmenší děti od necelých 2 let proběhlo v parku 

u školy počtvrté. Celkem  46 dětí společně nazdobilo Májku a vyzkoušelo šest  soutěžních 

stanovišť: chytání rybiček, hod míčkem, skákání panáka, třídění, opičí dráhu a svou manuelní 

zručnost.  Každé dítě bylo odměněno dárkovým balíčkem.

1.6.2011 V. TARZANŮV DESETIBOJ aneb DEN DĚTÍ
Přesně  1.  června jsme  oslavili  Den  dětí,  tentokráte společně 

s Úřadem  MČ.  Díky  Úřadu  se  děti  mohly  do  sytosti  projet  na 

kolotoči, zaskákat si na trampolíně či sklouznout se na skluzavce. 

OS Leonardo navíc připravilo 10 soutěžních stanovišť s odměnami 

– Tarzanův desetiboj, kterým završilo 4 roky působení v Dolních 

Měcholupech. Sportovat s Tarzanem přišlo 110 dětí od 1,5 do 12 let. 

Děti  zvládly  chůzi  na  chůdách,  hod  míčkem,  kosení  plechovek, 

dovedly připravit ohniště i znaly dopravní značky.

30.9.2011 VÉVODOVÉ ČESKÉ ZEMĚ     

Svátek Svatého Václava jsme si připomněli malou stopovací hrou. V parku u základní školy 

jsme na stromy rozmístili 10 malých plastových schránek, které ukrývaly soutěžních otázky. 

Mohl  si  kníže Václav pochutnat  na bramborách?  Platilo  se korunami?  Jak zemřel?  Všem 

23 dětem ve věku 6-11 let se podařilo najít, někdy velmi dobře skryté, schránky s indiciemi a 

prokázaly i dobré znalosti středověké historie. Správné odpovědi dětem odkryly popis cesty 

k odměně od Svatého Václava - pamětní minci. Každé dítě si jednu odneslo.



31.10.2011 LES DUCHŮ

V roce 2011 jsme si opět připomněli starý keltský svátek i novodobý svátek anglosaských 

zemí – Halloween. Ale po svém! Děti si vyzkoušely svou odvahu a prošly se večer lesíkem 

jen za doprovodu malých světélek podél cesty. Na trase na ně čekalo několik pohádkových i 

strašidelných bytostí.  Přesto Lesem duchů úspěšně prošlo více než 100 dětí od 1 do 13 let. 

Na konci cesty pak na všechny čekala truhlička s odměnou i  košíček se sladkostí  od tety 

Dany, nechyběl ani ohýnek a teplý čaj.  

11.11.2011 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V magickém  datu  11.11.2011  prošel  Dolními 

Měcholupy  více  než  třísethlavý  lampiónový 

průvod  (min.  125 dětí  s rodiči).  Cílem cesty 

byla nová hasičská zbrojnice, kde na děti čekal 

nejen teplý čaj, ale i opravdový Svatý Martin 

na bílém koni a tři překrásné Zimní princezny s 

výbornými jedlými sněhovými koulemi. 

3.12.2011 MIKULÁŠ NA DVORKU
Již v sobotu 3.prosince k nám na Dvorek přišli 

na  návštěvu  dva  Mikulášové,  čtyři  čerti  a  tři 

andělé, a také 42 dětí od 1 do 10 let. Všechny 

děti  splnily  úkoly od  andělů  i  čertů,  a  tak  si 

zasloužily svůj balíček od Mikulášů.



b) tvořivé dílny
V průběhu roku 2011 se  v našich  prostorách  konalo  množství  tvořivých dílen,  kterých  se 

celkově  zúčastnilo  185  dětí  a  48  dospělých. Seznámili  jsme  se  s  množstvím  zvyků  z 

nejrůznějších koutů světa:

8.1.2011 Epiphanie – oslava Tří králů aneb začátek roku ve Francii

1.+2.2.2011 Zimní keramika – aneb S majolikou do Holandska

19.2.2011 Ostravaci a Slovácko – jak se žije v regionech Česka

aneb Rozumíme si, když jsme Češi?

27.2.2011 Velká výtvarná dílna – výtvarné techniky celého světa

16.4.2011 Velká velikonoční dílna – Jak se slaví Velikonoce v Evropě

27.5.2011 Tvořivá dílna – kousky zámoří

8.7.2011 Letní keramika – hrnčířina od Berouna

7.10.2011 Posvícenské koláčky – pohledy z Moravy

14.10.2011 Podzim přichází – země, kde se střídají 4 roční období

21.10.2011 Halloweenská dílnička – svátek USA

14.11.2011 Keramické adventní svícny – Advent u nás v Čechách

25.11.2011 Perníkové adventní věnce – polské zvyky

19.12.2011 Ježíškova dílna – dárky pro všechny blízké



c) další akce pro veřejnost
15.3.2011 nás přišla seznámit se zelenými potravinami, které čistí krev a střevo, paní Lucie 

Kolářová.  V rámci  své  přednášky o  zdravé  výživě  dětí  a  zelených potravinách nám také 

poradila se zdravou výživou dětí.

V tělocvičně MŠ Dolní Měcholupy jsme uspořádali  tři  taneční hodiny pro školní děti pod 

vedením Petry Bubákové. Na jaře (19.3. a 7.5.) v rámci Let´s dance i na podzim na hodině 

Zumby (27.11.) si děti rozhýbaly tělo v rytmu latinskoamerické hudby, ale i hip hopu či diska. 

Celkově se zúčastnilo 69 dětí.

Ve středu 18. května 2011 jsme pro žáky místní školy uspořádali  Pirátský den. Ředitelské 

volno tak 15 dětí strávilo ve víru pirátů. Hned dopoledne se vydaly hledat poklad. Potopená 

truhla (v místní  tůňce)  ukrývala  pravé říční  perly a o kořist  se děti  spravedlivě rozdělily. 

Každý se pak vyzdobil nejen přívěskem s perlami, ale i vlastnoručně zdobeným  pirátským 

šátkem a trikem. V poledne se celá posádka s chutí posilnila v jídelně u školky a pustila se na 

plavbu po hřišti. Na závěr jsme slavnostně vypálili z „lodního děla“!



PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

-   ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY  

V 2. pololetí  školního roku 2010/2011 (v období únor-červen 2011) probíhaly pravidelné 

kroužky a  kurzy  v prostorách  nazvaných  Statek,  v případě  sportů  v tělocvičně  MŠ Dolní 

Měcholupy. Celkem bylo otevřeno 18 kroužků pro děti a 4 kurzy pro dospělé:

 Angličtina (3 skupiny) lektor Kateřina Svobodová

 Výtvarka pro nejmenší lektor Monika Voňavková

 Ateliér výtvarné výuky lektor Doris Foffová

 Dějiny umění lektor Doris Foffová

 Keramika (5 skupin) lektor Doris Foffová

 Cvičení rodičů a dětí lektor Jana Falešníková

 Malí muzikanti lektor Michaela Němečková

 Sportovky (2skupiny) lektor Petra Čadilová

 Dramaťák (2 skupiny) lektor Doris Foffová

 Šachy lektor Jaroslav Voříšek

 Dějiny umění v praxi pro dospělé lektor Doris Foffová

 Výtvarné tvoření pro dospělé lektor Doris Foffová

 Zumba pro dospělé lektor Petra Bubáková

 Jóga pro dospělé lektor Vlaďka Vojtková



Do kroužků bylo zapsáno 83 dětí, součet zapsaných na jednotlivých kroužcích činil  celkem 

131 (některé  děti  navštěvovaly 2-5 kroužků).  Více než polovina žáčků (44) byla ve věku 

předškolním, necelou třetinu tvořily děti školní (26), 13 dětem navštěvujícím kroužky bylo 

méně než 3 roky.

Jak se dětem dařila  práce? Množství fotografií  děl  a práce 

dětí  na  kroužcích  najdete  v  naší  fotogalerii  na 

www.leonardos.rajce.idnes.cz  .   

Své dovednosti  děti  předvedly i mimo běžné hodiny kroužků.  Š  achisté   se 9. března 2011 

zúčastnili  Přeboru  Prahy  družstev  základních  škol,  neboť  jsou  všichni  žáky  místní  ZŠ 

Kutnohorská.  Naše  družstvo  ve  složení  Jakub  Voříšek  (1.tř.),  David  Kácl  (3.tř.),  Boris 

Popsimov  (4.tř.)  a  David  Morozovič  (3.tř.)  skončilo  na  krásném  9.  místě ze  17.  A děti 

z dramatických kroužků uspořádaly na konci  školního roku pro všechny rodiče,  přátele  a 

kamarády  představení Tři  zběhové. Konalo se v parku u školy a i  přes ne příliš  přívětivé 

počasí se dětem opravdu podařilo. Můžete se sami podívat na video:

http://leonardos.rajce.idnes.cz/2011-04_Dramaticky_krouzek_-_Kejkliri_2.pololeti_2010_2011/
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Výuka kroužků a kurzů pro 1. pololetí školního roku 2011/2012 (září 2011 - leden 2012) již 

probíhala v nových prostorách nazvaných DVOREK. Takto připravené se těšily na děti na 

počátku září:

Díky  větším  prostorám  -  třem  samostatným  místnostem  -  jsme  mohli  rozšířit  nabídku 

kroužků, a tak se nám podařilo otevřít 28 kroužků pro děti a 3 kurzy pro dospělé. Do nich 

se zapsalo 103 dětí, celkem na jednotlivých kroužcích byl počet dětských účastníků roven 

183.

Stejně  jako  v minulém  pololetí  tvořily 

největší  skupinu  děti  předškolní  ve  věku 

docházky  do  MŠ  (56),  35  dětí  bylo  již 

školáky  a  12  naopak  mladších  3  let. 

Pravidelné  aktivity  pro  dospělé 

navštěvovalo cca 30 osob.



Od září 2011 probíhaly tyto kroužky/kurzy:

 Angličtina (5 skupin) lektor Kateřina Svobodová

 Němčina (2 skupiny) lektor Irena Podlipná

 Výtvarka lektor Monika Voňavková

 Ateliér lektor Doris Foffová

 Keramika (5 skupin) lektor Doris Foffová, Monika Voňavková

 Skřítci lektor Monika Hofmannová

 Měchochlupáčci lektor Monika Hofmannová

 Malí muzikanti lektor Jana Ludwig

 Keyboard lektor Dominik Říha

 Sportovky lektor Jana Falešníková

 Atletická školka (2 skupiny) lektor Jana Falešníková

 Let´s dance (2 skupiny) lektor V.a M. Vojtkovy, Edita Motlíková

 Pidivadýlko lektor Edita Motlíková

 Divadýlko a Kejklíři lektor Doris Foffová

 Módní salon lektor D.Foffová, M.Voňavková, M.Hofmannová, 

J.Falešníková

 Vědecké bádání lektor Ondřej Horák

 Keramika pro dospělé lektor Doris Foffová

 Angličtina pro dospělé lektor  Kateřina Svobodová

 Jóga pro dospělé lektor Vlaďka Vojtková



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tradice slavnosti Vítání občánků byla znovu obnovena na podzim roku 2007, kdy se konalo 

první novodobé Vítání občánků. Na organizaci se podílí OS a Úřad městské části Praha-Dolní 

Měcholupy. Díky velkému počtu narozených dětí jsme v roce 2011 tuto slavnost uspořádali 

třikrát. Počet námi přivítaných dětí tak stoupl na 111.

Osmé z novodobých vítání se konalo 22. ledna 2011. Přivítali jsme na něm 13 dětí ve věku 

od  3  do  12  měsíců  -  Lukáše,  Josefa  Maximiliana,  Milana,  Filipa,  Dominika,  Torstena, 

Tomase,  Matouše,  Victorii,  Nelu,  Nikol,  Janu a  Anetu.  Stejný počet  dolnoměcholupských 

občánků - 13 - jsme přivítali i na  devátém 

novodobém  Vítání,  které  se  konalo 

4. června 2011. Nechyběly opět tři sudičky, 

které popřály vše nejlepší do života rodičům 

i dětem. Ke stolečku s nimi usedla Sara, v 

kolébce se pohoupali Daniel, dva Josefové, 

Lukáš,  Robert,  Vojtěch,  Alžběta,  Amálie, 

Liliana, Natálie, Barbora a Tereza.

10. Vítání občánků se v aule základní školy konalo v sobotu 5. listopadu 2011 a účastnilo se 

ho  14  dětí  s rodinami.  Byl  mezi  nimi  i  jubilejní  100.  občánek. Tentokráte  se  v kolébce 

houpali 4 chlapci (Adam, Viktor, Václav a Přemysl) a 10 holčiček (Anna, Adéla, dvě Barbory, 

Bára, Kateřina, Karolína, Markéta, Michaela a Rozálie). Rodiče si domů odnášeli pamětní 

listy i dárečky, dodatečně obdrželi také fotografie a video ze slavnosti.



Přehled výnosů a nákladů za období 1.1.2011 až 31.12.2011

VÝNOSY  č.účtu částka v Kč

Příjmy z titulu příspěvků na kroužky a akce pořádané OS 602.xxx 407 295,00

Příjmy z úroků na běžném účtu 644.xxx 207,13

Příjmy z titulu přijatých darů 649.xxx 21 700,00

Příjmy z titulu dotací a grantů 691.xxx 170 000,00

VÝNOSY CELKEM - účty 6xx.xxx  599 202,13

NÁKLADY  č.účtu částka v Kč

Spotřebovaný materiál: 501.xxx 111 761,50

z toho: režijní a spotřební materiál na kroužky 32 664,10

 režijní a spotřební materiál na jednorázové akce 55 202,21

 režijní a spotřební materiál na provoz a zařízení učeben 23 895,19

Spotřebované energie: 502.xxx 52 838,00

z toho: plyn 6 166,65

 elektřina 23 692,95

 vytápění a příprava TUV 17 271,60

 vodné a stočné 5 706,80

Spotřebované služby: 51x.xxx 359 818,40

z toho: opravy a údržba zařízení (keramická pec) 7 282,00

 ** fakturované lektorné  111 565,00

 roční příspěvek do Šach klubu 580,00

 poštovné  1 131,00

 účetnictví, vyúčtování grantů, účetní závěrka 13 000,00

 školení lektorů  5 730,00

 Vystoupení na jednorázových akcích (Sv.Martin) 2 500,00

 Pronájem výukových prostor  200 370,40

 z toho: úklid spol.prostor  400,00

            svoz odpadu 2 000,00

            vodné a stočné  1 600,00

 Pronájem tělocvičny v MŠ na kroužky 17 660,00

** Náklady na DPP - lektorné 521.xxx 97 670,00

Bankovní poplatky 549.xxx 3 492,00

NÁKLADY CELKEM - účty 5xx.xxx  625 579,90

*** Hospodářský výsledek za rok 2011 (ztráta)  -26 377,77

Vysvětlivky:
** Na jednorázových aktivitách typu Tarzan, Halloveen apod. pracují lektoři zdarma podobně jako 
při poskytování služby, kdy lektor vyzvedává a odvádí na kroužek děti z MŠ a ZŠ.
*** Zdroje krytí HV za rok 2011 jsou vytvořeny v minulých letech z titulu nerozdělených zisků.



Poděkování:

Na závěr se patří poděkovat zejména p.starostovi Ing.Karlu Hagelovi, zastupitelům Městské 

části a kolektivu našeho Úřadu pod vedením p.Šárky Fořtové za ochotnou pomoc, finanční 

spolupráci a pochopení pro naše aktivity.

V druhé řadě bychom chtěli poděkovat zástupcům firmy JRD a SEA, které již několik let 

finančně podporují naše snahy.

Za spolupráci děkujeme kolektivu MŠ Dolní Měcholupy i Sboru dobrovolných hasičů Dolní 

Měcholupy.

A v neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem rodičům a prarodičům „našich“ dětí, kteří 

jsou ochotní přiložit ruku k dílu, sehnat, donést, dovézt apod. – prostě provést stovky malých 

službiček, které usnadňují hladký průběh všeho dění.

Děkujeme

OS Leonardo
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