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1. 1. 2018 – Vítáme Vás v novém roce  

Rok 2017 přinesl opět mnoho sportovních i kulturních akcí pro dospělé i děti. Za pomoc a přiloženou 

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

Tak – a jedeme zase vstříc novým zážitkům… 

14. 1. 2018 – BAK stavební společnost, a.s. finančně přispěla 

BAK stavební společnost, a.s. podpořila naší činnost v roce 2018! BAK stavební společnost, a.s. je 

významným generálním dodavatelem v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb.  V roce 2017 

mimo jiné u nás v obci vybudovala dlouho očekávanou kanalizaci. 

15. 2. 2018 – I. zasedání výboru 

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

2018.  Konstatoval, že úkoly z posledního sezení v loňském roce byly splněny a tak zase jedeme dál. 

Členská základna stejná, aktuální stav 45 - 23 dospělých, 22 dětí. 

 

21.-25.2.2018  – Lyžarský kurz 2018 - carving 

Lyžování  - nový sport v našem klubu od roku 2018! Na základě přání členové našeho klubu zúčastnili 

lyžařského kurzu v rakouském středisku Ratschnings. Kurz byl zaměřen na základy a zdokonalení 

carvingového stylu lyžování a byl určen pro děti i dospělé. Účastníci si kurz velice pochvalovali a rádi 

by v budoucnu zopakovali pro další zdokonalení tohoto stylu lyžování. Jsme rádi, že náš klub díky 

partnerům může podporovat tento zimní sport! 
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18.3.2018 – Koropinec jaro 2018 

Letošní první sportovní akce – turnaj ve stolním tenise.  Celkem se zúčastnilo 8 soutěžících, kteří 

rozděleni do dvou výkonnostních kategorií – mladší a starší žáci. 

Hrálo se systémem každý s každým napříč kategoriemi na dva sety. 

Výsledky mladší:  1. Martin Le  2. Tomáš Benda 3. Honza Bervíd 

Výsledky starší: 1. Jakub Konečný 2. Jakub Smetánka 3. Lukáš Smetánka 

                

22. 3. 2018 – Členská schůze SKK Korozluky 
 

Ve čtvrtek dne 22.3.2018 se konala členská schůze SKK za účasti 17 členů z celkových 23. 

Schůze tak byla usnášeníschopná a proběhla v relativním klidu – viz zápis. 

 

24. 3. 2018 – Velikonoční turnaj v nohejbale – hala Bečov 

V sobotu 24.3.2018 od 9:00 proběhl třetí ročník SKK Velikonočního nohejbalového turnaje . Jednalo 

se  kvalitně obsazený turnaj trojic. Zápasy byly vyrovnané a byly opět vidět pěkné nohejbalové 

výměny.  Stejně jako v prvním ročníku se akce zúčastnilo 6 týmů.  

Vítězem se stal favorizovaný tým Pětka, který ve finále porazil náš domácí tým Korozluky ve složení 

Pavel Chýle, Petr Chýle a střídající Pavel Augusta a Jakub Smetánka. Třetí místo obsadil tým „Most“. 
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25.3.2018 – Velikonoční dílna – dekorace a šikovné ruce v akci 

V neděli 25.3. 2018 od 16:00 proběhl čtvrtý ročník vítání jara v Korozlukách  aneb 
"Velikonoční dílna". Letos byla opět veliká účast. Vyráběly se velikonoční ozdobné košíky s 
aranžmá živých jarních kytiček s proutky a vajíčky. Nechybělo pletení pomlázek z proutků, 
které ale byly ještě hodně křehké díky chladnému počasí. Děti, včetně těch nejmenších, byly 
velice šikovné a zažily společné vítání jara a ochutnávku domácího Velikonočního cukroví! 
Akce se vydařila a každý si odnesl pěkné dekorace domů. 

 

                                 
 

 

4. 4. 2018 – Plán tréninků a kroužků 

Sportovně kulturní klub Korozluky, z. s. ve spolupráci s obcí Korozluky a partnery  opět připravil 

pravidelné sportovní akce na období duben - červen 2018  

 

20. 5. 2018 – Živá zahrada 2017 na zámku v Korozlukách 

Zámek Korozluky ve spolupráci s partnery uspořádal v neděli 20. května od 10:00 do 17:00 akci "Živá 

zahrada 2018".  

Jako každý rok se návštěvníci dočkali bohatého kulturního programu s četnými zajímavostmi nejen 

pro děti, ale i dospělé. Děkujeme zámeckým pánům … 

 

2. 6. 2018 – Dětský den v Korozlukách 

V sobotu 2.6.2018 proběhlo sportovně zábavní odpoledne s SKK Korozluky v rámci oslav dětského 

dne a kácení máje. Akce se konala za podpory obce Korozluky, restaurace Korozluky a dalších 

partnerů spolku. Počasí nám opět přálo a děti si vyzkoušely například ukázky házené, fotbalu, tenisu, 

florbalu, atletiky a dalších disciplín. Odměnou jim byly hlavně zážitky a zábava, ale také medaile, 

sladké odměny a zmrzlina 

https://skk-korozluky.cz/_files/200017661-33747346ee/zahrada2017.jpg
https://skk-korozluky.cz/_files/200017661-33747346ee/zahrada2017.jpg
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9. 8. 2018 – 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. 

25. 8. 2018 – Koroběh 2018 

Poslední srpnová sobota opět patřila 

oslavám výročí obce Korozluky, jejíž nedílnou 

součástí posledních 5-ti let je KOROBĚH pro děti, 

mládež i dospělé. Počasí bylo ideální, nebyla již 

tropická vedra a proto se na start postavil velký 

počet běžců a běžkyň – 23 dětí a mládeže a 4 

dospělí závodníci. 

Úkolem bylo běžet po stejné vyznačené trase s mapou v ruce a cestou sbírat indicie (hesla) 

do běžecké kartičky a v co nejlepším čase doběhnout do cíle. Okruh pro starší měřil  3,0 km a 

obsahoval 8 indicií. Okruh pro mladší měřil cca 2,0 km a bylo na něm 5 indicií. Byly známy 

časy z loňského roku a běžci se snažili ty nejlepší překonat. Všichni účastníci úspěšně doběhli 

do cíle!   

Nejlepší čas v kategorii starších dívek zaběhla 

Emingerová Tara (17:43), mladší kategorii vyhrála 

Katka Ryková (12:42) Kluky starší vyhrál Jakub 

Konečný (16:08), mladší kategorii pak Martin Le 

(15:30). Kategorii dospělých pak vyhrál Vojta Benda 

(15:00), ženy Anftová Dagmar. 
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25. 8. 2018 – 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 9 týmů, z toho 2 byly z naší obce. Po vyrovnaných 

bojích a napínavém finále se vítězem stal tým "Čechie", který zdolal tým "Cukrárna". Na 3. 

místě se umístil tým "TAXI", který porazil v souboji o třetí místo domácí tým Korozluky I. 

   

 

                              

 

2. 9. 2018 – Plán tréninků – podzimní část 

Byl aktualizován plán pravidelných tréninků pro děti i dospělé. Nastaly změny, které 
korespondovaly se zájmy dětí i dospělých. 

 



 

strana 7. 
 

7. 9. 2018 – Festival KOROZLUKY 2018 

Již počtvrté se sešli příznivci dobré muziky, pohodových lidí a skvělé nálady v pátek 7. září 

2018 od 18:00 na zámku v Korozlukách u Mostu.  

V prostorách zámeckého parku v rámci festivalu Korozluky zahráli Pepa Štross, Oskar Petr, 

Vladimír Mišík a ČDG, Petr Kalandra Memory band, P. Jíšová a Šany a Cumbal.  

28. 9. 2018 – Koroolympiáda – VI. ročník 

Pátek 28.9.2018 patřil od 10:00 dětem a mládeži - konala se naše tradiční 

akce Koroolympiáda 2018.   

Počasí a sluníčko nám přálo, což se projevilo na celkové pohodové atmosféře pátečního 

dopoledne. Rovněž spousta fanoušků a fanynek přišla podpořit děti v jejich sportovních 

výkonech a zážitcích.  Letošní akce se  zúčastnilo  22 soutěžících, kteří byli rozděleni do 6 

výkonnostních kategorii:  

starší chlapci a starší dívky (12 let a starší),  

mladší chlapci a mladší dívky (7-11 let)  

předškoláci  

Soutěžilo se letos v 7-mi soutěžních disciplínách (3 atletické, 2 florbalová a 2 

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

všechny disciplíny. 

Dívky starší:  1. Emingerová Julie, 2. Podolánová Patricie, 3. Emingerová Tara 

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

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

Chlapci mladší:  1. Smetánka Lukáš, 2. Le Martin, 3. Perout Adam 

Předškoláci chlapci: 1. Veverka Matyáš, 2. Ickert Zdenda, 3. Horňák Tomášek 

Předškoláci dívky: 1. Skřivánková Emička, 2. Bendová Klárka, 3. Sklenková Amálka 
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Předškoláci dívky…      Předškoláci chlapci…       Chlapci mladší… 

     

Dívky mladší…        Chlapci starší…          Dívky starší… 

 A všichni …. 

 

29. 9. 2018 – Korozlucká udice 2018 

Tentokrát sobotní odpoledne 29.9.2018 od 16 hod patřilo v Korozlukách mladým rybářům a jejich 

fanouškům!   

Soutěžící se sešli, aby si připomněli a vyzkoušeli své rybářské znalosti a dovednosti po prázdninách. 

Na břeh nádrže se postavilo 5 soutěžících, kteří zkusili nejprve praktický rybolov. Počasí přálo a ryby 

se nechaly mnohokrát zlákat na chutné nástrahy. Z počátku se jim sice moc nechtělo, ale pak ke konci 

akce lovili rybáři jednu rybku za druhou včetně několika zajímavých větších úlovků. 
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Zpestřením byla "zlatá" rybka, kterou vylovil Jakub Smetánka. Ten se tak stal i vítězem praktické části, 

kdy o několik málo cm předhonil druhou Julii Emingerovou.  

 

      

Společně u obecního rybníka – praktická část…. 

 

 

    

 A pěkné úlovky – zlatá rybka (Kuba)  a krásný lín (Lukáš).   

 

Druhá část soutěže se konala na sále OÚ, kde si zahráli znalostní kvíz "autobus". Soutěžící i přítomní 

se pobavili a zopakovali si znalosti ryb, rostlin a drobného zvířectva z okolí našich vod. Konečné 

pořadí bylo dáno součtem obou disciplín. 
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Konečné výsledky: 1. Emingerová Julie, 2. Smetánka Jakub, 3. Konečný Jakub 

      

27. 10. 2018 – Dýňování 2018 v Korozlukách 

Sobota 27.10.2018 patřila v Korozlukách oslavám 100 letého výročí vzniku Československé 
republiky. Obec za pomoci přítomných zasadila památný strom Lípu, následně jsme se 
přesunuli před OÚ, kde na nás čekaly dýně a konala se zde další tradiční akce - 
Korodýňování. Letos již po páté! 
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Počasí nám přálo, slunce sice nesvítilo, ale bylo příjemně a nepršelo. I v letošním roce se nás 
sešlo opravdu hodně a vydlabali jsme celkem 32 dýní! Zahřáli jsme se u svařáku, výborného 
čaje a pohodovou atmosféru zajistila hudba a kýta na grilu. Polévka Davida Emingera byla 
také.  I v letošním roce děti za asistence dospělých vytvořily originální výtvory, které jsme 
večer rozsvítili.   

 

Před dlabáním…. oslava 100 let od vzniku samostatného Československého státu 
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Při dlabání….            Při občerstvení … 

 

A hotovo a rozsvíceno…. 
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3. 11. 2018  –  Korodrakiáda 2018 

Korodrakiáda 2018 se konala v sobotu 3.11. Na akci se sešlo cca 30 účastníků. Foukal 

nezvykle slabý vítr, tak létali jen Ti nejlehčí draci. Větší a řiditelní draci měli letos smůlu. Když 

se je podařilo dostat do vzduchu, chyběla síla větru, která by je udržela. Přesto obloha byla 

poměrně zaplněná, některým drakům se nechtělo dolů a vydrželi celou dobu v oblacích 

    

Snaha dostat nahoru….         A tady už to létalo… 

  

25. 11. 2018  –  Vánoční dílna 2018 

Neděle 25. 11. patřila v Korozlukách opět šikovným rukám, konala se oblíbená Vánoční dílna 

2018! 

V letošním roce jsme vyráběli pěkné svícny a opět poznali nové techniky. I letos akci připravila a 

odborně vedla  Jana Smetánková, členka Svazu květinářů a floristů ČR (www.janinazahrada.cz, 

www.janinadekorace.cz). 

Děkujeme také všem rodičům a přátelům za pomoc a chutné vzorky sladkostí, které spolu s 

výborným svařákem Janči Peroutové pomohly vytvořit tu správnou pohodu za zvuku vánočních 

melodií.  

                  

 

http://www.janinazahrada.cz/
http://www.janinazahrada.cz/
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Konečný výrobek, který udělal velikou radost… 

 

9. 12. 2018 – Koropinec zima 2018 

Letošní poslední sportovní akce - miniturnaj ve stolním tenise KOROPINEC proběhl v neděli 9. 12. 

2018 od 16:30.  Celkem se akce zúčastnilo 8 soutěžících, kteří byli rozděleni opět do 2 výkonnostních 

kategorii: mladší a starší žáci.  Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým na 2 sety. 
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A tyto poháry si rozdělili… 

Starší žáci:   1. Smetánka Jakub, 2. Konečný Jakub, 3. Ickert Daniel 

Mladší žáci:   1. Plhák Vojta, 2. Bervíd Honza, 3. Martin Le 

 

26. 12. 2018 – Pohár starosty ve stolním tenise 

Na druhý svátek vánoční proběhl tradiční turnaj ve stolním tenise o pohár starosty obce pro 

rok 2018. Konkurence byla veliká - celkem přišlo 11 hráčů, mezi nimi i finalisti mládežnického 

turnaje - Jakub Smetánka ml. a Jakub Konečný. Po napínavém finále se stal vítězem turnaje 

Pavel Chýle, který ve finále zdolal druhého finalistu - Dimitrije Sklenku 2:1. V boji o třetí 

místo vyhrál Pavel Augusta, který porazil Jakuba Smetánku rovněž 2:1 na sety. Vítězům 

gratulujeme a panu starostovi děkujeme za uspořádání tohoto každoročního turnaje u nás v 

Korozlukách!  
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Pohár starosty - stupně vítězů …. 
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31. 12. 2018 – PF 

A dál už letos nic… 

Další rok zase v plné síle na hřišti, v tělocvičně a na cestách za sportovními a kulturními zážitky. 

Takže - všem členům, sponzorům, sympatizantům a také všem spoluobčanům – krásné svátky, 

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

A také, jako vloni  –  veliké 

DÍKY 

všem našim pomocníkům!  
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