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1.1. 2015 – Vítáme Vás v novém roce  

První rok (lépe půlrok) našeho fungování přinesl mnoho pozitivního i spoustu námětů do další práce. 

Ještě jednou veliký dík všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli SKK na svět. 

Tak – a jedeme dál… 

 

5. 2. 2015 – I. zasedání výboru 

Výbor se opět pustil do práce.  Konstatoval, že všechny úkoly loňského roku byly splněny a 

s čistým štítem jdeme do nového roku. Členská základna se rozrostla, aktuální stav 50 - 21 

dospělých, 29 děti. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

 

22. 2. 2015 – Členská schůze SKK Korozluky, z.s. 

Čas a místo konání:   Sál OÚ Korozluky, od 16:00 

Schůze probíhala dle zaslaného programu, který všichni členové obdrželi elektronickou 
cestou dne 19. 1. 2015. Pozvánka včetně programu byla rovněž zveřejněna na oficiálních 
stránkách spolku.  Základními body schůze byly informace o činnosti za rok 2014 a plán 
činnosti na rok 2015.  

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

2. 3. 2015 – Nový kroužek stolního tenisu  

Od 3. 3. 2015 je oficiálně zahájena činnost nového kroužku pro děti a mládež – stolní tenis. 

Každé úterý a čtvrtek od 17,00 na sále OÚ jsou pro děti připraveny dva stoly – první zapůjčen 

od obce, druhý pořízen díky grantu z Ústeckého kraje. 

5. 3. 2015 – II. zasedání výboru 

Výbor připravuje další akce včetně žádostí o grant z United Energy. V přípravě je i plán akcí 

na letošní rok. Členská základna se rozrostla, aktuální stav 51 - 21 dospělých, 30 děti. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 
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14. 3. 2015 – Kronika za rok 2014 zveřejněna 

Jako každý správný spolek i my máme svou KRONIKU!  

Jak to všechno začalo, probíhalo, co se událo a další zajímavosti se můžete dozvědět na stránkách 

spolku, v tištěné podobě je k dispozici v místní knihovně 

 

21. 3. 2015 – Florbalový miniturnaj – zima 2015 

V soboru 21. 3. 2015 od 9:30 proběhl první FLORBALOVÝ miniturnaj - zima 2015. Akce se konala v 

prostorách sportovní haly Bečov a uspořádal ji Sportovně kulturní klub Korozluky, z.s. ve spolupráci s 

obcí Korozluky a za podpory Ústeckého kraje a partnerů.   

Celkem se akce zúčastnilo 15 soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 výkonnostních kategorii: starší  a 

mladší žáci/žákyně. 

                   

Výsledky starší žáci/žákyně: 1. Augusta Andrej, 2. Augusta Alex, 3. Smetánka Jakub 

Výsledky mladší žáci/žákyně: 1. Benda Tomáš, 2. Smetánka Lukáš, 3. Kočí Tomáš 

http://files.skk-korozluky.cz/200002009-2147922434/_DSC0241.JPG
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24. 3. 2015 - Plán akcí na rok 2015 připraven 

Obec Korozluky ve spolupráci se zámkem Korozluky a naším spolkem pro vás připravila KALENDÁŘ 

KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ  pro rok 2015.  

 

28. 3. 2015 – Házenkářský miniturnaj – zima 2015 

V soboru 28. 3. 2015 od 9:30 proběhl první HÁZENKÁŘSKÝ miniturnaj - zima 2015. Akce se konala v 

prostorách sportovní haly Bečov a uspořádal ji Sportovně kulturní klub Korozluky, z.s. ve spolupráci s 

obcí Korozluky a za podpory Ústeckého kraje a partnerů.   

Celkem se akce zúčastnilo 12 soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 výkonnostních kategorii: starší  a 

mladší žáci/žákyně.  

Jednalo se o pěkné dopoledne plné vynikajících sportovních výkonů. 

                 

Výsledky starší žáci/žákyně: 1. Augusta Alex, 2. Konečný Jakub, 3. Smetánka Jakub 

Výsledky mladší žáci/žákyně: 1. Smetánka Lukáš, 2. Ondovčín Josef, 3. Křenek Jakub 

 

http://files.skk-korozluky.cz/200002334-5e2f95f276/_DSC0210.JPG
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4. 4. 2015 – Velikonoční dílna 

V sobotu dne 4. 4. 2015 od 15:30 proběhla na hlavním sále OÚ v Korozlukách akce zvaná 

"Velikonoční dílna". Děti si vyzkoušely pod odborným vedením zkušených floristek a za pomoci 

dalších šikovných dospělých z řad našich obyvatel vyrobit vlastní Velikonoční dekoraci.  

Ochutnali jsme výborné cukroví a pečivo, rovněž jsme upletli společně pomlázky na pondělí. 

 

 

 

5. 4. 2015 – Plán tréninků na období duben – červen připraven 

Opět zahajujeme jarní pravidelné tréninky pro děti i dospělé.  

Budou se opět konat pravidelné tréninky zaměřené na florbal, tenis, míčové hry a taneční cvičení pro 

děti. Pro dospělé opět bude tradiční nohejbal, taneční cvičení a volejbal.  

Dle možností bude probíhat opět rybářský kroužek. 

 

http://files.skk-korozluky.cz/200002488-d7524d948a/_DSC0224.JPG
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15. 4. 2015 – Házená s Jiřím Hanusem, trenérem Černých andělů 

Ve středu 15. 4. 2015 proběhl mimořádný trénink pohybových dovedností a házené.   

Trénink proběhl pod vedením Jiřího Hanuse, zkušeného trenéra úspěšných mosteckých házenkářek 

"Černí Andělé" (Mistři ČR, Vítěz Interligy i Euroligy).  

Děti si vyzkoušely zajímavé cviky a soutěže, kterými se rozvíjí pohybové dovednosti. Dále se učily 

správnou techniku hodu a nakonec došlo i na samotnou hru.  

Velice děkujeme Jirkovi, že si našel chvilku a ukázal nám řadu zajímavých cviků! 

          

 

24. 5. 2015 – Živá zahrada v Korozlukách 

V neděli 24. 5. 2015 od 10.00  do 17.00 hod. se v areálu Zámku Korozluky konala tradiční kulturní 

akce "nejen pro děti" zvaná "ŽIVÁ ZAHRADA 2015".  

Členové SKK měli vstup zdarma – děkujeme zámeckým pánům . 
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5. 6. 2015 – II. ročník Korozlucké udice – jaro 2015 

Rybářský kroužek ve spolupráci s obcí Korozluky uspořádal v pátek dne 5. 6. 2015 od 16:30 

druhé soutěžní klání pro mladé začínající rybáře - "Korozlucká udice – jaro 2015" 

Soutěžilo se ve třech disciplínách – znalosti rybářského řádu, poznávání ryb, rostlin a 

živočichů žijících v a u našich rybníků a řek a lovu ryb udicí. Každá disciplína byla 

vyhodnocena samostatně a součet výsledků dal konečné pořadí. 

Výsledky: 1. Konečný Jakub, 2. Ondovčín Josef, 3. Smetánka Jakub 

                       

 

7. 6. 2015 – Florbalový miniturnaj – jaro 2015 

 V neděli  7. 6. 2015 od 15:00 proběhla akce s názvem FLORBALOVÝ miniturnaj - jaro 2015.  Akce se 

konala ve venkovních prostorách sportovně-oddychového areálu v Korozlukách. Celkem se turnaje 

zúčastnilo 16 soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 výkonnostních kategorii: starší  a mladší 

žáci/žákyně. 

Výsledky starší žáci/žákyně: 1. Augusta Andrej, 2. Nedrda David, 3. Nedrda Jan 

Výsledky mladší žáci/žákyně: 1. Ickert Daniel, 2. Lang Karel, 3. Císařová Jana 
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11. 6. 2015 – Grant od společnosti United Energy, a.s. 

Uspěli jsme v soutěži a získali grant od společnosti United Energy, a.s. ve výši 19 950 Kč!!!  

Jedná se o grant v rámci Tepelné pohody, programu "Kdo si hraje, nezlobí".  

Náš projekt UNITED ENERGY CUP 2015 získal podporu hlasujících i odborné komise společnosti. 

Velice nás to těší a děkujeme! 

V rámci United Energy Cupu 2015 budou děti soutěžit ve třech nezávislých soutěžích – tenise, 

koroběhu a koroolympiádě. 

Nejvšestrannější sportovci budou ocenění jako vítězové celého UNTED ENERGY CUPU! 
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20. 6. 2015 – Koroturnaj v tenise 

V sobotu 20. 6. 2015 od 15:00 proběhlo tenisové odpoledne s názvem.  

KOROTURNAJ v tenise  jaro 2015.  

Akce je součástí UNITED CUPU 2015 a konala se ve venkovních prostorách sportovně-oddychového 
areálu v Korozlukách a soutěžící byli rozděleni do kategorií pokročilí a začátečníci. 

 

Výsledky pokročilí: 1. Smetánka Jakub, 2. Ondovčínová Andrea, 3. Konečný Jakub 

Výsledky začátečníci: 1. Podolánová Patricie, 2. Emingerová Julie, 3. Bomberovič Ondřej 

 

4. 8. 2015 – III. zasedání výboru 

Výbor připravuje další akce. V jednání je nákup mantinelů pro florbal, oslovení sponzorů a 

nabídka jejich prezentace na mantinelech.  Členská základna se rozrostla, aktuální stav 52 - 

22 dospělých, 30 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 
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29. 8. 2015 – Koroběh pro děti 

V sobotu 29. 8. 2015 proběhl od 10,00 hod. druhý ročník orientačního běhu pro děti – Koroběh 2015. 

Druhý ročník se po loňských zkušenostech neobešel bez inovací – měnila se délka trati a počet úkolů. 

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – starší s délkou trati 3 km a 8 úkoly, mladší s délkou trati 

1,9 km a 5 úkoly. 

Celkem se na start postavilo 27 běžců, kteří s mapou v ruce vyrazili na trať a za plněním úkolů na 

jednotlivých stanovištích. 

Výsledky : 

Dívky starší:  1. Fraňková Eliška, 2. Císařová Jana, 3. Ondovčínová Andrea 

Dívky mladší:  1. Chýlová Lucie, 2. Langová Tereza, 3.Emingerová Tara 

Dívky předškoláci: 1. Peroutová Anežka, 2. Podolánová Natálie, 3.Křivánková Ema 

Chlapci starší:  1. Lang Karel, 2. Konečný Jakub, 3. Smetánka Jakub 

Chlapci mladší:  1. Ickert Dan, 2. Perout Adam, 3. Smetánka Lukáš 

Chlapci předškoláci: 1. Plhák Vojtěch, 2. Šiman Jakub, 3. Veverka Matiáš 
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31. 8. 2015 – ZUMBA s Janou 

Zkoroholky ve spolupráci s SKK Korozluky pro vás přichystaly pravidelná ZUMBA cvičení s 

profesionální lektorkou JANOU. První hodina proběhla dne 31. 8. od 18:00 na hřišti za OÚ.  

Cvičení se moc líbilo, a proto byla domluvena spolupráce na dalších hodinách. Všichni zájemci, kteří 

chtějí zumbu vyzkoušet, jsou vítáni.  

 

17. 9. 2015 – IV. zasedání výboru 

Výbor připravuje další akce. Hala v Bečově bude opět k dispozici, nutné vyřešit financování 

Zumby ke spokojenosti všech. 

Členská základna se rozrostla, aktuální stav 55 - 24 dospělých, 31 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

               

26. 9. 2015 – Korozlucká udice – podzim 2015 

V sobotu 26.9.2015 od 15:00 za podpory obce Korozluky a partnerů proběhla další akce našeho 

rybářského kroužku s názvem "Korozlucká udice - podzim 2015".  

První část soutěžního klání byla zaměřena na teoretické znalosti z oblasti ryb, přírody a 

rybaření. Druhou část představoval praktický sportovní rybolov. Cílem bylo nachytat v součtu co 

největší míru ryb, i když tentokrát to bylo opravdu těžké. Ryby měly asi ještě dovolenou   

Výsledky: 1. Konečný Jakub, 2. Emingerová Julie, 3. Smetánka Jakub 
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28. 9. 2015 – Koroolympiáda – III. ročník 

Další úspěšný ročník Koroolympiády, tentokrát v rámci UNITED CUPu, proběhl 28. 9. 2015 od 9:30 v 

Korozlukách.  Akce se opět nesla ve znamení výborných sportovních výsledků a dobré nálady.  

Celkem se akce zúčastnilo 24 soutěžících, kteří byli rozděleni do 3 výkonnostních kategorii: starší 

chlapci a dívky (10 let a starší), mladší chlapci a dívky (6-9 let) a předškoláci . 

Počasí nám opět přálo a děti předvedly skvělé výkony ve všech  soutěžních disciplínách (3 atletické, 2 

florbalové, 2 tenisové a 2 házenkářské).  

Konečné umístění bylo dáno nejlepším průměrným umístěním soutěžícího za všechny disciplíny:  

Výsledky : 

Dívky starší:  1. Ondovčínová Andrea, 2. Krátká Nela, 3. Chýlová Karolína 

Dívky mladší:  1. Chýlová Lucie, 2. Langová Tereza, 3. Emingerová Tara 

Dívky předškoláci: 1. Peroutová Anežka, 2. Podolánová Natálie, 3. Bechyňská Adélka 

Chlapci starší:  1. Konečný Jakub, 2. Smetánka Jakub, 3. Hlobík František 

Chlapci mladší:  1. Ickert Dan, 2. Smetánka Lukáš, 3. Polák Štěpán 
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A ještě fotky z olympiády… 

             

 

A nakonec společná… 
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4. 10. 2015 – Florbal – podzimní miniturnaj 

Dne  4. 10. proběhla v Korozlukách další sportovní akce - FLORBALOVÝ miniturnaj - podzim 2015.  

Akce se konala ve venkovních prostorách sportovně-oddychového areálu.  Celkem se akce 

zúčastnilo 12 soutěžících, kteří byli rozděleni do 3 výkonnostních kategorii. 

Výsledky: 

Chlapci starší:  1. Sklenka Michal, 2. Augusta Andrej, 3. Augusta Alex 

Chlapci mladší:  1. Ondovčín Josef, 2. Smetánka Lukáš, 3. Smetánka Jakub 

Chlapci předškoláci: 1. Šiman Jakub, 2. Plhák Vojtěch 
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25. 10. 2015 – Dýňování v Korozlukách 

Dýně, dýňová polévka, dýňové pivo, svařák, čaj a spoustu dalších dobrot mohli ochutnat všichni, kdo 

se zúčastnili naší již tradiční akce Dýňování, aneb Halloween v Koro.  

Akce proběhla v sobotu 24. 10. 2015 od 15,00 hod. v prostorách obecního sportovně oddychového 

areálu a zúčastnilo se jí 35 dětí v doprovodu dospělých.  

A jejich cílem byla společná tvorba tradičních i netradičních výtvorů z dýní. Jak se to povedlo? 

Prohlédněte foto… 

       

          

 

A na další stránce – no to jsme tomu dali  
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17. 11. 2015 – Korodrakiáda 2015 

Druhý ročník KoroDrakiády je za námi. Akce proběhla v úterý 17. 11. 2015 od 14:00 opět na 

místním „letišti“. 

Letos nám foukal poměrně silný vítr, a tak nebylo problém draky dostat vzhůru, ale spíše je udržet a 

dostat v pořádku zpět dolů . 
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29. 11. 2015 – Vánoční dílna 

V sobotu dne 29. 11. 2015 od 16,30 hod. proběhla na sále OÚ v Korozlukách akce zvaná 

"Vánoční dílna“.  

Tentokrát to bylo načasované tak, aby děti přinesly domů již na první adventní neděli něco pěkného z 

vlastní tvorby na vánoční stůl!  

Kromě nádherných adventních věnečků bylo možné spatřit i řadu sněhuláků, stromečků ve tvaru 

trpasličích čepic a další zajímavé výrobky. 
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29. 11. 2015 – Diplomy, medaile a ceny UNITED CUPU rozdány 

V rámci vánoční dílny proběhlo slavnostní vyhodnocení a předání diplomů, medailí a cen v rámci 

letošní série 3 sportovních koroakcí pod názvem UNITED ENERGY CUP. 

Děkujeme společnosti UNITED ENERGY za podporu našeho projektu. Jsme rádi, že s její podporou a 

podporou ostatních partnerů se akce mohla letos konat!  

Výsledky United Energy Cupu - CELKOVÉ: 

Dívky starší:  1. Ondovčínová Andrea, 2. Chýlová Karolína, 3. Emingerová Julie 

Dívky mladší:  1. Chýlová Lucie, 2. Langová Tereza, 3. Emingerová Tara 

Dívky předškoláci: 1. Podolánová Patricie, 2. Peroutová Anežka, 3. Křivánková Ema 

Chlapci starší:  1. Konečný Jakub, 2. Smetánka Jakub, 3. Lang Karel 

Chlapci mladší:  1. Ickert Dan, 2. Smetánka Lukáš, 3. Ondovčín Josef 

Chlapci předškoláci: 1. Plhák Vojtěch, 2. Šiman Jakub, 3. Veverka Matiáš 
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2. 12. 2015 – Florbalové mantinely poprvé v akci 

Ve středu 2. 12. 2015 jsme měli možnost poprvé vyzkoušet naše nové florbalové mantinely na 

tréninku v Bečově.  

Mantinely jsme pořídili díky podpoře Ústeckého kraje a našim partnerům. Mantinely jsou zatím bez 

log sponzorů, ale i to se brzo změní.  

Jsme rádi, že již můžeme trénovat a hrát florbal tak, jak se správně má hrát. Děti byly nadšené! 

Věříme, že je florbal bude ještě více bavit. 

 

     

 

12. 12. 2015 – Koropinec 2015 

V sobotu 12. 12. 2015 od 16:00 proběhl první ročník sportovní akce ve stolním tenise pro děti a 

mládež s názvem KOROPINEC.   

Celkem se akce zúčastnilo 6 soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 výkonnostních kategorii: pokročilí a 

středně pokročilí.  Hrálo se systémem každý s každým napříč kategoriemi.  Bylo vidět, že většina z 

nich udělala velký pokrok ve hře, což se projevilo v pěkných výměnách v každém zápase. 

Výsledky: 

Pokročilí:  1. Konečný Jakub, 2. Smetánka Jakub, 3. Ondovčín Josef 

Středně pokročilí: 1. Smetánka Lukáš, 2. Ondovčínová Andrea, 3. Krátká Nela 

A foto na další stránce… 
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13. 12. 2015 – V. zasedání výboru 

Výbor musí ukončit rok 2015 účetně, poděkovat členům a sponzorům a připravit plán akcí na 

rok 2016. 

Členská základna se poprvé ztenčila, aktuální stav 54 - 24 dospělých, 30 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 
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23. 12. 2015 – PF 

A už tu máme zase konec … dalšího roku. To nám to ale uteklo, při sportu a kultuře . 

A tak opět přicházíme s přáním všem členům, sympatizantům a také všem spoluobčanům – krásné 

svátky, mnoho štěstí a hlavně zdraví v novém roce a plno dalších příjemných zážitků s SKK. 

A také – veliké 

DÍKY 

všem našim pomocníkům. 

 

 

 

 

 

Vše nejlepší v roce 2016 

  


