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Koruna

Malý průvodce po Koruně:
Co se kde koná?

OSTATNÍ BUDOVY
ZA KORUNOU
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Radotínská Základní umělecká škola
Klementa Slavického získala nové
prostory pro své taneční, výtvarné
i další obory. Hudební složka zůstala
v původní budově ve Zderazské ulici,
ostatní výuka probíhá v nové budově,
které dominují dva sály – taneční pod
střechou a přízemní určený například
pro hudební vystoupení.

Od září v Radotíně funguje Kulturně-komunitní centrum Koruna (KKCK).
Nabízí pestrou paletu programu pro smysluplné trávení volného času především pro děti a seniory. Malý průvodce po Koruně přehledně ukazuje,
kde přesně se která aktivita odehrává.

KULTURNĚ-KOMUNITNÍ CENTRUM KORUNA

SLUŽEBNA POLICIE ČR
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Policisté se přestěhovali do moderních
prostor, do kterých vcházejí ze strany
od stanice dobrovolných hasičů. Služebna je součástí čtyř staveb, pro které
radotínská radnice získala čtyři různé
dotace. S úspěchem je propojila do jednoho stavebního projektu.

ALTÁN

Altán stojí v „zelené“ části dvora, hned
vedle komunitního kompostéru. Slouží
jako otevřená dílna či venkovní učebna.
Je vhodný pro akce ve skupinách okolo
deseti lidí, využívají ho zatím především
návštěvníci programu Koruna kvete,
který je určený dětem i seniorům.

DŮM NA PŮLI CESTY

Část dvora za Korunou poslouží jako
malé startovací byty pro několik mladých lidí, kteří vyrůstali v dětském
domově. Domy na půli cesty jim pod
dohledem odborného personálu dávají
příležitost začlenit se do společnosti.
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KLUB MILANA PEROUTKY

Malý sál sídlí v suterénu historické Koruny, nese jméno zesnulého
radotínského bubeníka známého především z působení v kapele Olympic.
Kulturistky, jak si pracovnice Koruny
říkají, zde pořádají komornější akce,
pro které je Velký sál až moc velký.

KOMUNITNÍ UČEBNA
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V 1. patře kousek vedle sálu Ateliér
sídlí učebna, v níž se konají v rámci
projektu Fajn Nový Dvůr U Koruny
doučovací kurzy pro žáky a žákyně
prvního stupně základní školy. Pomoc
dětem i rodinám nabízí ve stejných
prostorách psycholožka.
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POD JEDNOU STŘECHOU

Základním rozcestníkem celého Kulturně-komunitního centra Koruna
(KKCK) je prosklený prostor hned
u vstupu do dvora. Sousedí s historickou budovou Koruny. Centru Pod jednou střechou se pro jeho prosklené
stěny přezdívá „skleník“. „Jedná se
o nízkoprahové centrum, kde je každý
pracovní den od 13 do 18 hodin k dispozici široké veřejnosti někdo z jeho pracovníků. Seniorům například pomůže
s hledáním na internetu, zájemcům
vytiskne formuláře, informuje o akcích
konaných nejen v KKCK, ale v celém
Radotíně, a dají se zde zakoupit třeba
i propagační materiály Městské části
Praha 16,“ říká Dana Radová, vedoucí
celého kulturně-komunitního centra.
Sportovní oddíly i radotínské zájmové
spolky už se učí posílat do centra informace o svých akcí, turnajích či zápasech. Aby se zájemci mohli o všem
důležitém dění dozvědět na tomto jednom centrálním místě.
Kromě toho je v centru Pod jednou
střechou k dispozici posezení s připojením k internetu. Rodiče tu mohou
počkat na děti, které se účastní výuky
v základní umělecké škole, žáci zde
přečkají čas před začátkem svého
programu ve dvoře nebo v ZUŠ. Čas tu
lze strávit u některé z deskových her.
Seniorský klub se ve „skleníku“ schází
každý pátek od 13 hodin k tvůrčím činnostem. Děti si Pod jednou střechou
pohladí i dvě roztomilá morčátka.
Tým centra má samozřejmě přehled
o kompletním programu a jednotlivých
kurzech nabízených v KKCK. Kurzy
a kluby v rámci projektu Fajn nový dvůr
U Koruny jsou zdarma. Schází se zde
také oblíbený klub Koruna kvete, který
se stará o rostlinky a zvířátka obývající zdejší prostory. A samozřejmě tu
lze také (od pondělí do středy od 16 do
18 hodin) koupit vstupenky na koncerty
či divadelní představení, které se konají
v hlavním sále Koruny.
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VELKÝ SÁL KORUNY

FAJN NOVÝ DVŮR

Návštěvníkům radotínských kulturních akcí dobře známé místo. Loni
dostalo nové stupňovité hlediště,
takže je na umělce dobře vidět i ze
zadních řad. Novinkou je také zázemí
pro vystupující, které sálu chybělo.
Zpěváci, hudebníci či herci se připravují na představení ve vedlejší nové
budově a prosklenou spojovací chodbou mezi starou a novou Korunou se
dostanou přímo za pódium Velkého
sálu.

Rozlehlý dvůr nabízí využití při nejrůznějších příležitostech. Postupně
se zaplní sportovním vybavením –
nebudou chybět ruské kuželky, stůl
na stolní tenis, obří Člověče, nezlob
se, houpačka, houpací sítě, ohniště
a gril. Klub her, který patří také do
projektové nabídky, se při dobrém
počasí odehrává právě na dvoře. Fajn
nový dvůr se už stal místem konání
několika kulturních, komunitních
nebo společenských akcí. Plánuje se
zde pořádání sezonních trhů a swapů
(bazar nepotřebných věcí).
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SÁL ATELIÉR

Nahoře nad kavárnou je krásně prosvětlený sál. Okna pokrývají jednu jeho podélnou
stranu směrem do dvora, prosklená je také velká část stropu. Svou bohatou světelností
připomíná umělecký ateliér. Užívají si ho například seniorky, které sem chodí pravidelně na lekce jógy či kalanetiky. Zajímavé aktivity tu čekají také na nejmenší návštěvníky KKCK. „Neposedové“ sem chodí cvičit se svými rodiči, větší mládež se věnuje programu Mladá scénka. Díky interaktivní tabuli se v ateliéru konají také přednášky, sál je
rovněž skvělým místem pro různé tvůrčí dílny.
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FAJNOVÁ KAVÁRNA

Jedná se o originální a příjemné místo,
kde si je možné dát domácí limonádu, kávu, čaj, ale také něco na zub.
V nabídce nechybí zákusky ani chléb
s pomazánkou. Ve Fajnové kavárně je
možné posedět u kavárenského stolu
anebo si užít trochu soukromí v křesle
či na sedačce. Děti rozptýlí králičí slečna
Jája a brzy přibydou i akvarijní rybičky.
Dospělí i děti mohou sáhnout do velmi
zajímavé knihovničky. Vedle baru stojí
pianino, kdo chce předvést své umění,
může. Nic se ale nemá přehánět, pokud
si návštěvníci kavárny žádají spíše klid,
je vhodné jim vyhovět.
V kavárně se konají také různé přednášky. Radotínský páter Timotej plánuje povídání spojená s vírou, pracovníci centra sem zvou ale také například
milovníky rocku na poslechové podvečery. V plánu jsou také autorská čtení.
Kavárnu si je možné rezervovat pro
pořádání výročních schůzí nebo spolkových setkání. Například badmintonisté
si zde v listopadu připomínali 50. jubileum svého účinkování v Radotíně.

Kulturně-komunitní centrum Koruna je otevřeno vždy od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin. Adresa: náměstí Osvoboditelů 1740/17, Praha-Radotín,
tel. 602 813 080, 234 128 475, e-mail: info@centrumkoruna.cz, najdete nás také na Instagramu a Facebooku. www.centrumkoruna.cz

