Milí občané Dolních Měcholup,
Leonardo působí v Dolních Měcholupech od května 2007,
kdy uspořádalo první soutěžní odpoledne pro děti s názvem
Tarzanův desetiboj.
Aktivity sdružení jsou zaměřeny především na volnočasové aktivity – zájmové kroužky pro
děti, kurzy pro dospělé, dopolední aktivity pro rodiče s dětmi již od 1 roku věku, vzdělávací
programy, tvořivé dílny, prázdninové programy. Druhým velkým cílem Leonarda je udržovat
dobré vztahy na malém městě, jakými Dolní Měcholupy vlastně jsou. Chceme, abyste měli
možnost vzít své děti a jít si s nimi spolu s námi pohrát, zasoutěžit si a poznat přitom lépe
svoje sousedy a známé. Proto se snažíme s frekvencí zhruba měsíční uspořádat akci, která
vám v tom pomůže, pobaví, příp. i něco naučí.
Zájmové kroužky začalo Leonardo organizovat v září 2000, v té době jako občanské
sdružení, v Dolních Měcholupech v roce 2007. Po dva školní roky zaštitovalo v místní
mateřské škole kroužek keramiky pro děti, současně probíhal v prostorách MŠ také kurz
keramiky pro dospělé. Na počátku roku 2008 se ke keramice přidal šachový kroužek pro děti
a kurz Powerjóga pro dospělé. Počínaje školním rokem 2009/2010 Leonardo podstatně
rozšířilo nabídku volnočasových aktivit v Dolních Měcholupech. Pronajmutím prostor přímo
na dolnoměcholupské návsi, nazvaných „Statek“, v Kutnohorské 11/57 získalo zázemí pro
pořádání kurzů jak pro děti školkové, tak pro děti školní i pro rodiče s dětmi. Ke keramice
přibyla angličtina, výtvarka a dějiny umění, sportovní a taneční kroužky se konaly v
tělocvičně Mateřské školy Dolní Měcholupy. Počet nabízených kroužků přesáhl počet 10.
Prostory Statku však plně nevyhovovaly potřebám Leonarda (umístění ve 2. patře
v podkroví), a tak od září 2011 přesídlilo do nových prostor – na adresu Kutnohorská 10/55,
kde obsadilo tři samostatné místnosti v přízemí domu. Díky novým prostorám bylo možné
výrazně rozšířit nabídku kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Pro 1. pololetí školního roku
2011/2012 bylo otevřeno již 28 kroužků pro děti a 2 pravidelné aktivity pro dospělé. Nově
přibyly například kroužky výuky hry na hudební nástroj či kroužek pro nejmenší 2-3leté děti
s názvem Skřítci, jakožto přípravka na školku. Na kroužky pravidelně docházelo již více než
100 dětí ve věku 1 až 13 let.
Dalším přelom v historii Leonarda nastal v září 2013, kdy byl pronájem prostor rozšířen o
další čtyři výukové učebny v 1. patře. Prostory Centra volného času Leonardo tak celkem
čítaly šest učeben, vybavených a uzpůsobených speciálně na konkrétní druh vyučovaných
kroužků – (keramická) dílna, (výtvarný) ateliér, jazykovka, hudebna, taneční sál. Poslední
učebna se proměnila v Předškolku Leonku, školičku pro děti, které se z kapacitních důvodů
nedostaly do státní MŠ. Leonka fungovala v Leonardu po tři školní roky. V červenci 2017
byla činnost Leonky ukončena v souvislosti s rozšířením kapacity místní státní mateřské
školy, a třída byla přebudována na druhý taneční sál. Pouze atletické kroužky stále zůstávají
v prostorách tělocvičny MŠ. Aktuálně (v roce 2017) pravidelně probíhá více jak 40 skupin
kroužků pro děti, které navštěvuje přes 250 dětí.
Pravidelné kroužky a kurzy, které nabízí Leonardo, pokrývají širokou škálu aktivit, které lze
rozdělit do těchto tématických skupin:
 Kroužky jazykové
 Kroužky výtvarné, keramické, tvořivé
 Kroužky sportovní









Kroužky taneční a jógy
Kroužky hudební včetně výuky hry na hudební nástroje
Kroužky dramatické
Kroužky outdoorové
Šachy
Programy pro rodiče s dětmi do 3 let
Vzdělanostní programy (doučování, přípravné kurzy, přednášky, workshopy)

Od počátku svého působení v Dolních Měcholupech Leonardo blízce spolupracuje s Úřadem
městské části Praha - Dolní Měcholupy. Společně jsme například obnovili tradici Vítání
dolnoměcholupských občánků. První novodobé vítání se třemi sudičkami se uskutečnilo v
říjnu 2007 a dodnes se koná (v režii Úřadu) zhruba dvakrát ročně. V únoru 2017 jsme
společně uspořádali první dolnoměcholupský Masopust. Zastupitelstvo městské části Dolní
Měcholupy mj. také finančně podporuje provoz kroužků finančním příspěvkem na nájemné
prostor, za což velice děkujeme.
Veškeré informace o činnosti Leonarda najdete na webu http://www.leonardos.cz.
Aktuální informace o nejbližších akcích najdete také ve vývěsce umístěné vedle vchodu na
dětské hřiště v parku u školy.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na info@leonardos.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše Leonardo

