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1. 1. 2017 – Vítáme Vás v novém roce  

Rok 2016 přinesl opět 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… 

26. 1. 2017 – I. zasedání výboru 

Výbor má napilno, konec roku – finanční uzávěrky a začátek nového – příprava plánu akcí na rok 

2017.  Konstatoval, že úkoly z posledního sezení v loňském roce byly splněny a tak zase jedeme dál. 

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

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

7. 3. 2017 – Plán akcí na rok 2017 

Ve spolupráci s obcí Korozluky a zámkem Korozluky byl vypracován a zveřejněn plán akcí na rok 2017. 

Program na rok 2017 je opět bohatý a rozmanitý… 

26.3.2017 – Velikonoční nohejbalový turnaj 2017 

V neděli 26.3.2017 od  9hodin proběhl druhý ročník SKK Nohejbalového turnaje - Velikonoce 2017. 

Jednalo se opět o turnaj trojic a byla opět plná pěkných nohejbalových výkonů.  Stejně jako v prvním 

ročníku se akce zúčastnilo 6 týmů. Vítězem se stal tým TAXI, který ve finále porazil náš domácí tým 

Korozluky I (v tabulce Koro "CH"). Na třetím místě se umístil tým "Ty, já a ona" s dívkou v poli. 

Gratulujeme.  

Kompletní výsledky:  1. Taxi, 2. KORO „CH“, 3. Ty, já a ona, 4. Telnice „C“, 5. Trio Rio, 6. Návrat 

ztracené dcery 
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26. 3. 2017 – Koropinec jaro 2017 

V sobotu 26. 3. 2017 od 17:00 proběhl první letošní turnaj – Koropinec jaro 2017.  

Celkem se akce zúčastnilo 8 soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 výkonnostních kategorii: pokročilí a 

méně pokročilí.  Hrálo se tedy ve dvou skupinách systémem každý s každým. Atmosféra byla 

vynikající, řada hráčů se výrazně zlepšila a byly k vidění pěkné výměny. Cílem akce bylo si zahrát a 

pobavit se, což se podařilo :-) 

 

 

 

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

Výsledky méně pokročilí: 1. Kudláček Petr, 2. Smetánka Lukáš, 3. Bervíd Honza 

 

 

 

 

http://www.skk-korozluky.cz/sportovni-akce/souteze-a-turnaje/florbal/
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30.3 . 2017 – Členská schůze SKK Korozluky, z.s. 

Čas a místo konání:   Sál OÚ Korozluky, od 19:00 

Schůze probíhala dle zaslaného programu, který všichni členové obdrželi elektronickou cestou dne 
21. 2. 2017. Pozvánka včetně programu byla rovněž zveřejněna na oficiálních stránkách spolku.  
Základními body schůze byly informace o činnosti a hospodaření za rok 2016 a plán činnosti na rok 
2017. Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

Členská schůze na svém zasedání 30.3.2017 zvolila Alenu Konečnou jako nového člena kontrolní 

komise místo paní Vernarové. Aleně gratulujeme ke zvolení a paní Vernarové, která odstoupila v 

lednu z pracovních důvodů, děkujeme za dosavadní vykonanou práci pro SKK Korozluky z pozice člena 

kontrolního orgánu.  

15.4.2017 – Velikonoční dílna 

V sobotu dne 15.4. 2017 od 16:00 proběhl již třetí ročník vítání jara v Korozlukách  aneb "Velikonoční 

dílna". Šikovné ruce dětí a dospělých si vyzkoušely vyrobit vlastní originální velikonoční 

dekoraci.  Tentokrát se vyráběly netradiční velikonoční stromečky v zahrádce a okrasné velikonoční 

květiny v květináči. Nechybělo pletení pomlázek z čerstvých proutků, které se užily o Velikonoční 

pondělí :-) Děti, včetně těch nejmenších, byly velice šikovné a zažily společné vítání jara a ochutnávku 

domácího Velikonočního cukroví!       
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A takto to dopadlo – krásné výrobky, na které mohou být děti právem hrdé… 

 

3. 4. 2017 – Plán tréninků a kroužků 

Opět zahajujeme jarní pravidelné tréninky pro děti i dospělé. Budou se opět konat tréninky zaměřené 

na tenis, míčové hry a rybářský kroužek pro děti. Pro dospělé opět bude tradiční nohejbal pro pány a 

taneční cvičení Zumba pro dámy (nejen pro dámy ). 

21. 5. 2017 – Živá zahrada 2017 na zámku v Korozlukách 

Zámek Korozluky ve spolupráci s partnery uspořádal v neděli 21. května od 10:00 do 17:00 akci "Živá 

zahrada 2017".  

Jedná se již o desáté výročí této akce plné divadelních vystoupení a zábavy pro celou rodinu. Čekal 

nás opět plný program,  řada dílen, výstavy, ukázky a nechybělo dobré občerstvení. Vstupné na tuto 

celodenní akci bylo  děti 40 Kč, dospělí 60 Kč. Byla to pěkná neděle v Korozlukách na zámku!  

  

https://skk-korozluky.cz/_files/200017661-33747346ee/zahrada2017.jpg
https://skk-korozluky.cz/_files/200017661-33747346ee/zahrada2017.jpg
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2. 6. 2017 – Korozlucká udice – jaro 2017 

V pátek 2.6.2017 od 16:30 za podpory obce Korozluky a partnerů proběhla pravidelná sportovně-

rybářská akce pro děti a mládež. Soutěžící se sešli po delší době v hojném počtu a tak bylo u rybníka 

plno. 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 

           

17. 6. 2017 – Florbal – léto 2017 

V neděli 11.6.2017 proběhla další florbalová akce u nás v Korozlukách – FLORBAL- léto 2017. Počasí 

bylo hodně teplé, což se projevilo i na celkově menší účasti. Celkem se akce zúčastnilo  6 soutěžících, 

kteří byli rozděleni do 2 výkonnostních kategorii: starší a mladší žáci.  

Akce měla 5 částí - 4x individuální florbalové dovednosti a 1x soutěžní florbalový zápas. Zápas skončil 

remízou a tak v konečném pořadí rozhodly individuální dovednosti jednotlivých soutěžících. 

Výsledky starší žáci/žákyně:  1. Adamec Lukáš, 2. Smetánka Jakub 3. Smetánka Lukáš 

Výsledky mladší žáci/žákyně:  1. Plhák Vojta, 2 Bervíd Honza, 3. Le Martin 
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22. 6. 2017 – II. zasedání výboru 

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

z prvního sezení byly splněny a tak zase jedeme dál. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

24. 8. 2017 – III. zasedání výboru 

Výbor připravuje podzimní sezonu a plán na zimu.  Konstatoval, že úkoly z druhého sezení byly 

splněny a tak zase jedeme dál. 

Členská základna se zeštíhlela. Někteří členové ztratili zájem o členství, někteří i přes časté urgence 

neuhradili členské příspěvky 2017 ani v náhradním termínu. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

26. 8. 2017 – Koroběh 2017 

Letos se na start postavilo celkem 18 běžců z řad dětí a mládeže a 2 dospělé závodnice. Úkolem bylo 

běžet po vyznačené trase s mapou v ruce a cestou sbírat indicie (hesla) do běžecké kartičky. Okruh 

pro starší měřil opět 3,0 km a každý běžec musel nasbírat 8 indicií. Okruh pro mladší byl kratší, měřil 

cca 2,0 km a každý musel získat 5 indicií. Nečekaným zpestřením na trati byla občerstvovací stanice u 

Horynů :-) Díky Pavle a Lenko!  

Nejlepší čas v kategorii starších dívek zaběhla Karolínka Chýlová, mladší kategorii vyhrála Anežka 

Peroutová.  

Kluky starší vyhrál Jakub Konečný, mladší kategorii pak Lukáš Smetánka.  

Kategorii dospělých, která se běžela již za silného deště, pak ovládl tandem Wilma Hanusová a Jana 

Nedrdová. 
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I přes dešťovou vložku, kdy lilo jako z konve, se Koroběh vydařil – úsměvy dětí a zážitky nade 

vše… 

26. 8. 2017 – Nohejbalový turnaj o pohár starosty obce 

Součástí srpnových oslav výročí obce je i tradiční nohejbalový turnaj trojic "O pohár starosty 

obce". Letos se akce zúčastnilo celkem 7 týmů, z toho 2 byly z naší obce. Po vyrovnaných 

bojích a napínavém finále se vítězem stal domácí tým Korozluky I ve složení Pavel Chýle, 

Pavel Augusta a Jakub Smetánka, který porazil silný tým Čechie 2:1 na sety. Pohár a dort tak 

zůstal doma v obci! Druhý domácí tým Korozluky II ve složení Pavel Husár, Vladimír Plhák a 

Vejr se umístil na pěkném 4. místě, když těsně prohrál v boji o třetí místo s týmem Cukrárna 

Most. 
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Vítězný tým se zaslouženou odměnou…. 

4. 9. 2017 – Plán tréninků – podzimní část 

Byl aktualizován plán pravidelných tréninků pro děti i dospělé. Nastaly změny, které 
korespondovaly se zájmy dětí i dospělých. 
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22. 9. 2017 – Korozlucká udice – podzim 2017 

V pátek 22.9.2017 od 16:30 proběhla poslední letošní sportovně-rybářská akce pro děti a mládež. 

Soutěžící se sešli po prázdninách v počtu 5-ti mladých rybářů.  

Soutěžilo se opět v oblasti znalostí ryb, přírody a rybaření, v poznávání rostlin a živočichů. Nechyběl 

samozřejmě praktický sportovní rybolov, který je vždy vrcholnou částí každé akce.  

Ryby měly už asi volno nebo byly ještě na prázdninách.   

Podařil se za celou dobu jen 1 soutěžní úlovek Pepovi Ondovčínovi. 

 

Výsledky: 1. Konečný Jakub, 2. Emingerová Julie, 3. Smetánka Jakub 
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28. 9. 2017 – Koroolympiáda – V. ročník 

Ve čtvrtek 28.9.2017 od 10:00 se konala naše tradiční akce Koroolympiáda 2017.  Sluníčko se 

trochu schovávalo, ale teplota okolo 20 stupňů byla ideální pro skvělé sportovní výkony.   

Letošní akce se  zúčastnilo  14 soutěžících, kteří byli rozděleni do 4 výkonnostních 

kategorii: starší chlapci (11 let a starší), mladší chlapci (7-10 let), dívky (7 let a starší) 

a předškoláci :-).  

Soutěžilo se letos v 8-mi soutěžních disciplínách (4 atletické, 2 florbalová a 2 

házenkářské). Konečné umístění bylo dáno nejlepším průměrným umístěním soutěžícího za 

všechny disciplíny. 
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Dobrá nálada a zaujetí pro sport je patrné na tváři všech ůčastníků…              

Výsledky : 

Dívky:   1. Emingerová Julie, 2. Ryková Kateřina, 3. Peroutová Anežka 

Chlapci starší:  1. Konečný Jakub, 2. Smetánka Jakub 3. Ickert Daniel 

Chlapci mladší:  1. Smetánka Lukáš, 2. Le Martin, 3. Plhák Vojtěch 

Předškoláci:  1. Sklenková Amálka a Ickert Zdeněček 

 

 



Strana 12. 

 

28. 10. 2017 – Dýňování 2017 v Korozlukách 

Letos již po čtvrté se u nás konalo dýňování, které pořádáme pravidelně o státní svátek 
28.10. V 15:00 jsme se sešli, abychom si společně prožili akci. 

Dýňování, aneb Halloween v Korozlukách. 

V letošním roce se nás sešlo opravdu hodně. I když počasí bylo spíše chladné, zahřáli jsme se 
u dlabání dýní, u ohně, grilu i výborné dýňové polévky Davida Emingera.  I v letošním roce 
děti za asistence dospělých vytvořily originální výtvory, které jsme večer pak společně, pokud 
vítr dovolil, rozsvítili.   

Všichni si odnesli opět pěkné dýně a pěkný zážitek.  Děkujeme obci Korozluky a všem našim 
partnerům za podporu. Speciální díky naší obecní restauraci (zejména  Aleně, Martinovi a 
Jarušce) za občerstvení, zámku za zajištění dýní pro všechny a lidem za dobroty, které na akci 
donesli.  

                

 

        

https://www.skk-korozluky.cz/nasi-partneri/
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26. 11. 2017  –  Vánoční dílna 2017 

Opět po roce, když se blíží vánoce, v Korozlukách máme šikovné ruce!  

Sešly se v neděli 26. 11. na sále, kde v rámci  Vánoční dílny 2017 opět ukázaly, jak vyrobit 
svícny a jiné vánoční dekorace.  

I v letošním roce jsme vyráběli opět něco nového a poznali nové techniky. Děti i dospělí mají 
již bohaté zkušenosti a bylo to na tvorbě znát.  
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17. 12. 2017 – Koropinec zima 2017 

Miniturnaj ve stolním tenise KOROPINEC proběhl v neděli 17. 12. 2017 od 16:30. Celkem se akce 

zúčastnilo 5 soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 výkonnostních kategorii: pokročilí a méně 

pokročilí. Hrálo se v jedné skupině systémem každý s každým.  Atmosféra byla vesele předvánoční, 

byly vidět pěkné výměny a hráči si to užili. 

      

 

Pokročilí:   1. Konečný Jakub, 2. Smetánka Jakub 

Chlapci mladší a dívky:  1. Smetánka Lukáš, 2. Bervíd Honza, 3. Benda Tomáš 
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31. 12. 2017 – PF 

A dál už nic… . Tedy pro rok 2017. Další rok zase v plné síle na hřišti, v tělocvičně a na cestách za 

kulturními zážitky. 

Takže - 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 2018 
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