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1. 1. 2016 – Vítáme Vás v novém roce  

Rok 2016 přinesl mnoho sportovních i kulturních zážitků dospělákům i našim mládežníkům. Za pomoc 

a přiloženou ruku k dílu veliký dík všem, kteří nám i sobě tímto pomohli. 

Tak – a jedeme zase o kus dál… 

5. 3. 2016 – Plán akcí na rok 2016 

Ve spolupráci s obcí Korozluky a Zámkem Korozluky byl vypracován a zveřejněn plán akcí na rok 2016. 

Program na rok 2016 je opět bohatý… 

19. 3. 2016 – Florbalový miniturnaj v Bečově 

V sobotu 19. 3. 2016 od 9:30 proběhl první letošní florbalový miniturnaj - jaro 2016.  

 

 

Akce, která  se konala ve sportovní hale Bečov, se zúčastnilo 11 soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 

výkonnostních kategoriích:  starší  a mladší žáci. Velkým přínosem akce byly nové florbalové 

mantinely a 2 brankářské výstroje. Každý ze soutěžících získal první Korobody do celoroční soutěže. 

Výsledky starší žáci/žákyně: 1. Sklenka Michal, 2. Smetánka Jakub, 3. Kohout Alex 

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

http://www.skk-korozluky.cz/sportovni-akce/souteze-a-turnaje/florbal/
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20.3 . 2016 – 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 
10. 2. 2016. Pozvánka včetně programu byla rovněž zveřejněna na oficiálních stránkách spolku.  
Základními body schůze byly informace o činnosti a hospodaření za rok 2015 a plán činnosti na rok 
2016. Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

26. 3. 2016 – Velikonoční dílna 

V sobotu dne 26. 3. 2016 od 16:00 proběhla na hlavním sále OÚ v Korozlukách akce zvaná 

"Velikonoční dílna".  

Děti si opět vyzkoušely vyrobit vlastní velikonoční dekoraci.  Tentokrát se vyráběly zejména ozdobené 

věnečky a dekorace s živými květinami. Dále jsme se učili plést pomlázky z čerstvých proutků, které 

jsme následně otestovali o Velikonoční pondělí. 

Děti zažily společné vítání jara a ochutnávku domácího Velikonočního cukroví!  

                

 



Strana 3. 

 
 

3. 4. 2015 – Plán tréninků a kroužků 

Opět zahajujeme jarní pravidelné tréninky pro děti i dospělé.  

Budou se opět konat pravidelné tréninky zaměřené na florbal, tenis, míčové hry a rybářský kroužek 

pro děti. Pro dospělé opět bude tradiční nohejbal pro pány a taneční cvičení Zumba pro dámy. 

3. 5. 2016 – 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 57 - 24 dospělých, 33 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

22. 5. 2016 – Živá zahrada 2016 na zámku v Korozlukách 

V neděli 22. 5. 2016 proběhla mezi 10:00 až 17:00 Živá zahrada v areálu zámku Korozluky. Byl to již 

devátý ročník akce, která nabídla historický dětský den s výtvarnými uměleckými dílnami a loutkovým 

představením. Dále bylo k vidění vystoupení kejklířů a výstava děl žáků ZUŠ Moskevská z Mostu. 

Členové SKK měli vstup zdarma – děkujeme zámeckým pánům . 

4. 6. 2016 – Korozlucká udice – jaro 2016 

Rybářský kroužek ve spolupráci s obcí Korozluky uspořádal v pátek dne 4. 6. 2016 od 16:30 další 

soutěžní klání pro mladé začínající rybáře - "Korozlucká udice – jaro 2016" 

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

v a u našich rybníků a řek a v lovu ryb udicí. Každá disciplína byla vyhodnocena samostatně a součet 

výsledků dal konečné pořadí. 

Výsledky: 1. Konečný Jakub, 2. Emingerová Julie, 3. Emingerová Tara 
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5. 6. 2016 – Florbalový miniturnaj – jaro 2016 

V neděli  5. 6. 2015 od 15:00 proběhla akce s názvem Florbal - jaro 2016.  Akce se konala na 

hřišti v Korozlukách. Celkem se turnaje zúčastnilo 21 soutěžících, kteří byli rozděleni do 3 

výkonnostních kategorii: starší žáci, mladší žáci a poslední kategorií byli prvňáci a 

předškoláci. Konečné výsledky byly součtem čtyř individuálních soutěží a jednoho soutěžního 

zápasu. 

Výsledky starší žáci/žákyně:  1. Sklenka Michal, 2. Adamec Lukáš, 3. Kohout Andrej 

Výsledky mladší žáci/žákyně:  1. Polák Štěpán, 2.Ickert Daniel, 3. Křenek Jakub 

Výsledky prvňáci a předškoláci:   1. Šiman Jakub, 2. Plhák Vojtěch, 3. Sklenková Amálka 

 

     

 

18. 6. 2016 – Koroturnaj v tenise 2016 

V sobotu 18. 6. 2016 od 10:00 proběhlo na hřišti v Korozlukách tenisové dopoledne z názvem 
Koroturnaj v tenise 2016. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 hráčů, kteří byli rozděleni na mladší a starší 
žáky/žákyně. Turnaj se skládal ze třech dovednostních soutěží a soutěžního klání mezi jednotlivými 
účastníky. 

Výsledky starší žáci/žákyně: 1. Konečný Jakub, 2. Ondovčínová Andrea, 3. Ondovčín Josef 

Výsledky mladší žáci/žákyně: 1. Ickert Daniel, 2. Smetánka Lukáš, 3. Langová Tereza 
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A ještě foto mladých tenistů… 

          

 

23. 6. 2016 – II. zasedání výboru 

Výbor má napilno, některé akce úspěšně proběhly, další jsou ve frázi příprav.  Konstatoval, že úkoly 

z prvního sezení byly splněny a tak zase jedeme dál. 

Členská základna stejná, aktuální stav 57 - 24 dospělých, 33 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

27. 8. 2016 – Koroběh 2016 

Opět poslední prázdninovou sobotu 27. 8. od 10:00 se uskutečnil orientační  KOROBĚH 2016, letos již 

třetí ročník. Akce se konala u příležitosti oslav výročí 691 let obce Korozluky.  Počasí nám zachovává 

přízeň a na start se postavilo celkem 23 běžců z řad dětí a mládeže. Úkolem bylo běžet po vyznačené 

trase s mapou v ruce a cestou splnit úkoly na jednotlivých stanovištích.  

Okruh pro starší měřil opět 3,0 km a každý běžec musel absolvovat opět 8 úkolů. Trať byla poměrně 

náročná díky své délce a značnému převýšení.  

Okruh pro mladší měřil cca 2,0 km a každý musel absolvovat 5 úkolů.   
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Všichni, kteří se zúčastnili a doběhli do cíle, jsou vítězové!! Získali rovněž KOROBODY do naší 

celoroční soutěže.  Rovněž proběhlo vyhodnocení i nejrychlejších časů v jednotlivých kategoriích. 

Všichni si odnesli zasloužené medaile a sladkou odměnu. 

Výsledky starší žákyně:  1. Ondovčínová  Andrea,  2. Vodičková Pavla 3. Chýlová Karolína 

Výsledky mladší žákyně: 1. Langová Tereza, 2. Chýlová Lucka, 3. Žítková Karolína 

Výsledky starší žáci:  1. Lang Karel, 2. Konečný Jakub, 3. Ondovčín Josef 

Výsledky mladší žáci:  1. Smetánka Lukáš, 2. Horňák Dominik,  3. Le Martin 

 

27. 8. 2016 – Nohejbalový turnaj o pohár starosty 

V sobotu 27. 8. 2016 proběhl tradiční turnaj v nohejbale trojic o pohár starosty obce Korozluk. Sešlo 

se celkem 6 týmů, které se utkaly systémem každý s každým s následnými vyřazovacími boji.  

Nakonec po velkém boji ve finále zvítězil tým TAXIKAŘI, který porazil domácí tým Korozluky 1, naše 

loňské vítěze ve složení Pavel CH+Pavel A+Pavel H. TAXIK si tak odvezl po roce opět náš putovní 

pohár a bude se o něj pečlivě starat do dalšího ročníku.  
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3. 9. 2016 – Koncert na zámku 

Koncert se uskutečnil již tradičně v zámeckém parku v Korozlukách  3. 9. 2016 od 18.00 hodin a na 

pódiu se vystřídali kromě Petr Kalandra Memory Band i Oskar Petr - spoluzakladatel Marsyas, autor 

řady hitů od Lucie po A. Langerovou, který vystoupil se svojí novou partou. 

 Skvělou zábavou byla i účast Romana Dragouna. Česká rocková legenda Roman Dragoun, zpěvák, 

skladatel a klávesista působí na hudební scéně od poloviny sedmdesátých let. Z rodného Písku se 

přestěhoval do Brna, kde působil ve skupině REGENERACE a poté se stal členem PROGRES 2, se 

kterými natočil slavné album „Třetí kniha džunglí“, kde se podílel… i autorsky (skladba „Muž, který se 

podobá odvrácené straně měsíce“ se stala rockovou písní roku 1982). V současné době je i výrazným 

členem skupiny Supergroup. 

 Dále vystoupilo i výborné teplické trio Dva a půl chlapa sestavené z členů skupiny Blue rocket, 

skupina Urban Turban (Teplice) a závěr večera patřil mosteckým jistotám a to kapele Cumbal.  

                                     

25. 9. 2015 – Korozlucká udice – podzim 2016 

V sobotu 25.9.2015 od 9:30 za podpory obce Korozluky a partnerů proběhla další akce našeho 

rybářského kroužku s názvem "Korozlucká udice - podzim 2016".  

První část soutěžního klání byla zaměřena na teoretické znalosti z pravidel rybářského řádu, druhou 

částí bylo poznávání ryb, rostlin a živočichů. Třetí nejoblíbenější část představoval praktický sportovní 

rybolov. Cílem bylo nachytat v součtu co největší míru ryb, a tentokrát ryby měly žravou a každý 

mladý rybář byl úspěšný. Největší rybu chytil Josef Ondovčín, nejvíce ryb nachytala Julie Emingerová.  

Výsledky: 1. Emingerová Julie, 2. Emingerová Tara, 3. Konečný Jakub 

 

          

 



Strana 8. 

 

28. 9. 2016 – Koroolympiáda – IV. ročník 

Ve středu 28.9.2016 od 9:30 proběhla Koroolympiáda 2016.  Počasí nám opět přálo a soutěžící 

předvedli, jako každý rok, skvělé sportovní výkony. Důležitější než výsledky byla všeobecně dobrá 

nálada a chuť se hýbat. 

Akce se zúčastnilo 20 soutěžících, kteří byli rozděleni do 3 výkonnostních kategorii: 

 starší chlapci a dívky (11 let a starší), mladší chlapci a dívky (7-10 let) a předškoláci. 

 Soutěžilo se v 9-ti soutěžních disciplínách (3 atletické, 2 florbalové, 2 tenisové a 2 házenkářské). 
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Dobrá nálada a zaujetí pro sport je patrné na tváři všech ůčastníků…              

Výsledky : 

Dívky starší:  1. Ondovčínová Andrea, 2. Chýlová Lucie, 3. Langová Tereza 

Dívky mladší:  1. Peroutová Anežka, 2. Podolánová Natálie, 3. Ondovčínová Natálie 

Dívky předškoláci: 1. Křivánková Emma 

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

Chlapci mladší:  1. Ickert Dan, 2. Smetánka Lukáš, 3. Le Martin 

Chlapci předškoláci: 1. Plhák Vojtěch 
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 9. 10. 2016 – Florbal – podzim 2016 

Neděle 9.10.2016 od 14:30 byla v Korozlukách další florbalová akce - FLORBAL podzim 2016.           

Slunce na nás opět nezanevřelo a svítilo 15-ti soutěžícím na celkem 4 individuální florbalové 

dovednosti i na závěrečný florbalový zápas. Vyhodnoceny  byly tři kategorie – starší a mladší žáci a 

předškoláci. 

A jak vše probíhalo a nakonec dopadlo – viz níže: 

            

         

Žáci starší:  1. Sklenka Michal, 2. Kohout Alex, 3. Kohout Andrej 

Žáci mladší:  1. Ickert Daniel, 2. Benda Tomáš, 3. Smetánka Lukáš 

Předškoláci:  1. Sklenková Amálka a Křivánková Emmička 
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28. 10. 2016 – Dýňování 2016 v Korozlukách 

V pátek 28. 10. 2016 od 15:00 proběhla v prostorách obecního sportovně oddychového areálu 

tradiční podzimní akce Dýňování, aneb Halloween v Korozlukách.             

Cílem akce bylo vytvořit zajímavé a originální výtvory z dýní a současně se pobavit :-) Z 
obyčejných dýní se tak během několika minut pod rukami "zkušených řezbářů" staly 
halloweenští fešáci! Odměnou pro účastníky bylo i drobné občerstvení, výborný svařák a 
opečení buřtové. Počasí až na lehký deštík v závěru přálo! Všichni si odnesli opět pěkné dýně 
a nějaký ten zážitek.  Děkujeme obci Korozluky a všem našim partnerům za podporu. 
Speciální díky naší obecní restauraci (zejména Andreje, Aleně a Martinovi) za občerstvení, 
zámku za zajištění dýní pro všechny a lidem za dobroty, které na akci donesli. 

      

                           

http://www.skk-korozluky.cz/nasi-partneri/
http://files.skk-korozluky.cz/200015651-8e24c8f1e9/IMG_4372.JPG
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15. 11. 2016 – III. zasedání výboru 

Výbor má napilno, některé akce úspěšně proběhly, další jsou ve frázi příprav.  Konstatoval, že úkoly 

z druhého sezení byly splněny a tak zase jedeme dál. Čeká nás drakiáda, vánoční dílna, vyhlášení 

výsledků KOROCUPu a poslední akcí bude Koropinec. 

Členská základna stejná, aktuální stav 57 - 24 dospělých, 33 dětí. 

Výbor musí ukončit rok 2017 účetně, poděkovat členům a sponzorům a připravit plán akcí na 

rok 2017. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

 

17. 11. 2016 – Korodrakiáda 2016 

Ve čtvrtek, tradičně dne 17. 11. 2016 od 14:00 opět nebe nad Korozlukami patřilo drakům!  

Letos poprvé jsme pouštěli (a někteří z nás i krotili) své draky na místní Lajtě!     

 

Příprava na výstup na Lajtu… 
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A tady už to létalo… 

27. 11. 2016  –  Vánoční dílna 2016 

První adventní neděle 27. 11. 2016 patřila v Korozlukách opět šikovným rukám - Vánoční dílně 2016! 

Akce proběhla od 16:00 na hlavním sále OÚ v Korozlukách.  

Letošní adventní věnečky a svícny byly opět moc pěkné. Řada z dětí i dospělých má již s jejich 

výrobou zkušenosti z předešlých akcí. I letos nás odborně vedla členka Svazu květinářů a floristů ČR 

Jana Smetánková.  Za pomoci rodičů a přátel si děti vyrobily zajímavé vánoční dekorace a svícny. 

Atmosféru dotvořily cukrářské a pekařské výrobky, vůně svařáku a melodie vánočních koled.  
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27. 11. 2016  –  Vyhlášení výsledků KOROCUP  2016 

V rámci akce Vánoční dílna byl vyhlášen první ročník KOROCUPu 2016. Výsledky této soutěže byly 

dány součtem získaných bodů za všech sportovních soutěží konaných v roce 2016. Ten, kdo se 

zúčastnil více soutěží, měl větší šanci získat pohár za celoroční soutěž. 

Soutěž měla svá pravidla, která však někteří nesplnili. Jednalo se především o počet soutěží, které 

museli jednotliví soutěžící v průběhu roku absolvovat. Proto byli v některých kategoriích oceněni 

méně než tři soutěžící: 

Dívky starší:  1. Ondovčínová Andrea, 2. Emingerová Julie 

Dívky mladší:  1. Langová Tereza, 2. Chýlová Lucie  3. Podolánová Patricie 

Dívky předškoláci: 1. Podolánová Natálie, 2. Sklenková Amálka, 3. Křivánková Ema 

Chlapci starší:  1. Sklenka Michal, 2. Konečný Jakub, 3. Smetánka Jakub 

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

Chlapci předškoláci: 1. Plhák Vojtěch, 2. Le Martin 

            

          Dívky starší… 
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Dívky mladší….             Předškolačky…. 

         

Clapci starší….             Clapci mladší…. 

A předškoláci si pro ceny nepřišli, ale ani oni o ně nepřišli, byly jim doručeny do místa bydliště…. 
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11. 12. 2016 – Koropinec 2016 

Druhý ročník turnaje ve stolním tenise KOROPINEC 2016 se konal  11. 12. 2016 od 16:00 na sále 

obecního úřadu. 

Celkem se akce zúčastnilo 7 soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 výkonnostních kategorii: Starší 

chlapci a mladší chlapci + dívky.  Hrálo se systémem každý s každým napříč oběma kategoriemi. 

Atmosféra celého odpoledne byla opět vynikající. Bylo  vidět, že hra děti baví a zlepšení všech bylo 

vidět na první pohled, za některé výměny by se nemuseli stydět ani dospěláci.  

Cílem akce bylo se pobavit a užít si nedělní sportovní odpoledne v teple. 

       

A tak se hrálo, až míčky praskaly… 

 

      

 

Chlapci starší:   1. Kohout Andrej, 2. Konečný Jakub, 3. Kohout Alex 

Chlapci mladší a dívky:  1. Ondovčínová Andrea, 2. Ickert Daniel, 3. Smetánka Lukáš 
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22. 12. 2016 – PF 

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

A tak opět rádi 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, jako vloni  – veliké 

DÍKY 

všem našim pomocníkům. 

 

 

Vše nejlepší v roce 2017 ! 
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