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1. 1. 2019 – Vítáme Vás v novém roce  

Rok 2019 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… 

6.-11. 1. 2019 – Zimní soustředění Bormio 

Ve dnech 6. - 11. 1. 2019 proběhla letošní první sportovní akce našeho klubu - zimní lyžařské 

soustředění. Akce se zúčastnili členové našeho klubu v doprovodu vybraných partnerů klubu. Akce se 

vydařila a již nyní plánujeme, jakou lyžařskou akci/akce připravíme pro příští rok.   

24. 2. 2019 – Plán akcí pro rok 2019 

Pro rok 2019 je ve spolupráci s obcí Korozluky připraven přehledný kalendář kulturních a sportovních 

akcí, na které se můžete letos u nás v Korozlukách těšit. Je toho opět hodně! Věříme, že i letos si řadu 

akcí vyberete a navštívíte. Těšíme se na vaši účast a nové zážitky.  Obci a partnerům děkujeme za 

přípravu programu a podporu těchto akcí.  

24. 3. 2019 – Koropinec jaro 2019 

Letošní první sportovní akce – turnaj ve stolním tenise.  Celkem se zúčastnilo 7 soutěžících, kteří 

rozděleni do dvou výkonnostních kategorií – mladší a starší žáci.  

Hrálo se ve dvou skupinách každý s každým na dva sety, Jakub Smetánka coby nejzkušenější hráč hrál 

s bodovým hendikepem. Atmosféra vynikající, všichni se snažili podat co nejlepší výkon. 

 

A takhle to dopadlo: 

 

mladší:  1. Martin Le  2. Honza Bervíd 3. Lucie Chýlová 

Výsledky starší: 1. Vojta Plhák   2. Lukáš Smetánka 3. Jakub Smetánka 
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21. 3. 2019 – Členská schůze SKK Korozluky 
 

Ve čtvrtek dne 21. 3. 2019 se konala členská schůze SKK za účasti 10 členů z celkových 19. 

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

 

20. 4. 2019 – Velikonoční dílna – jaro v Korozlukách 

V sobotu 20. 4.  proběhl čtvrtý ročník vítání jara v Korozlukách  aneb "Velikonoční dílna". 
Oblíbená akce se letos díky nádhernému počasí konala poprvé venku u hřiště. Vyráběly se 
velikonoční ozdobné květináče s aranžmá větví stromů a živých jarních kytiček s 
velikonočními ozdobami. Dětem i dospělým se akce líbila a venkovní atmosféra byla opravdu 
skvělá. 

        

                      

28. 4. 2019 – Trénink pro děti a mládež – míčové hry 

Po internetu proběhla anketa mezi rodiči, o které tréninky mají děti největší zájem – vyhrály míčové 

hry (vybíjená, házená a všeobecné dovednosti s míčem). Tréninky pro všechny bez rozdílu věku 

každou neděli od 17,00 hod. na hřišti. 

 

19. 5. 2019 – Živá zahrada 2019 na zámku v Korozlukách 

Zámek Korozluky ve spolupráci s partnery uspořádal v neděli 19. května od 10:00 do 17:00 akci "Živá 

zahrada 2019". Jako každý rok se návštěvníci dočkali bohatého kulturního programu s četnými 

zajímavostmi nejen pro děti, ale i dospělé. Děkujeme jako každý rok zámeckým pánům za krásné 

zážitky. 

1. 6. 2019 – Dětský den v Korozlukách 

Dětský den se povedl - pěkné počasí, dobrá nálada, hodně cen a k tomu dobrá hudba - tak 

vypadalo sportovní sobotní odpoledne s SKK Korozluky! Akci jsme pořádali ve spolupráci s 

obcí a za podpory partnerů. Děti i dospělí se bavili, nikomu se nechtělo domu a většina 

pokračovala kácením máje a obecní zábavou do pozdních večerních hodin. 

https://skk-korozluky.cz/_files/200017661-33747346ee/zahrada2017.jpg
https://skk-korozluky.cz/_files/200017661-33747346ee/zahrada2017.jpg
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30. 8. 2019 – Festival Korozluky 2019 – hudby a zábava na zámku 

Příznivci dobré muziky, pohodových lidí a skvělé nálady se sešli v pátek 30. srpna 2019 od 

18:00 na zámku v Korozlukách u Mostu na již pátém ročníku této kulturní akce. 

31. 8. 2019 – Koroběh 2019 

Výročí obce Korozluky je ve znamení zábavy a sportu. Tradiční součástí posledních let tohoto 
dne je akce  KOROBĚH pro děti, mládež i dospělé. Počasí bylo až tropicky letní a teploty 
atakovaly 33 °C.  Na start se přesto odvážilo 17 běžců z řad dětí, mládeže a dospělých! 
Úkolem bylo běžet po stejné vyznačené trase s mapou v ruce a cestou sbírat indicie (hesla) 
do běžecké kartičky 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!   
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Nejlepší čas v kategorii starších dívek letos zaběhla Trávníčková Tereza (21:29), kategorii 

starších kluků vyhrál Daniel Ickert v rekordním čase pro tuto kategorii (16:06). Kategorii 

nejmladších vyhrála Sklenková Amálka (13:10). Kategorii dospělých pak vyhrál Zdeněk Ickert 

(17:41) a ženy Trávníčková Monika. 

             

       

 

31. 8. 2019 – 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 8 týmů, z toho 2 byly z naší obce. Po vyrovnaných 
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bojích a napínavém finále se vítězem stal tým „TAXI“, který zdolal tým „LOTŘI“. Na 3. místě 

se umístil tým „CUKRÁRNA“, který porazil v souboji o třetí místo tým „ČECHIE“ 

         

 

                                                          

 

28. 9. 2019 – Koroolympiáda – VII. ročník 

Sobota 28. 9. 2019 patřila od 10:00 opět dětem a mládeži - konala se naše tradiční akce 

Koroolympiáda 2019.  Počasí vypadalo zprvu podzimně, ale nakonec se nám ukázalo sluníčko 

a bylo hezky. Letošní akce připadla na sobotu, což se negativně projevilo v celkové účasti. 

Řada členů a pravidelných soutěžících Koroolympiády měla již své "klubové" reprezentační 

povinnosti. Akce se na konce zúčastnilo 12 soutěžících a tak to mělo spíše pohodový komorní 

nádech. Soutěžilo se v sedmi soutěžních disciplínách (3 atletické, 2 florbalové a 2 

házenkářské). 
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Dívky mladší:  1. Peroutová Anežka, 2. Bendová Klárka, 3. Chýlová Ella 

Chlapci mladší:  1. Le Martin, 2. Plhák Vojta, 3. Bervíd Jan 

Kategorii starších kluků vyhrál Smetánka Lukáš a kategorii nejmladších Ickert Zdenda. Oba neměli ve 
své kategorii soupeře, přesto absolvovali s ostatními všechny soutěže. Do Koroolympiády se zapojily 
také ženy, které tím podpořily mladší soutěžící a inspirovaly je tak k co nejlepším výkonům 
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30. 10. 2019 – Korodýňování a hodování v Korozlukách 

Středa 30. 10. 2019 se konala další tradiční akce - Korodýňování. Letos již pošesté – toto 
letí…! 

Počasí nám přálo, slunce sice nesvítilo, ale bylo příjemně a nepršelo. Zahřáli jsme se u 
svařáku, výborného čaje a pohodovou atmosféru zajistila hudba a kýta na grilu. I v letošním 
roce děti za asistence dospělých vytvořily originální výtvory, které jsme večer rozsvítili.  

          

 

9. 11. 2019 – Korodrakiáda 2019 

Korodrakiáda 2019 proběhla v náhradním termínu v sobotu 9. 11., tj. o týden později, než 

bylo plánované. Důvodem byla velká nepřízeň počasí. Bohužel ani náhradní termín nebyl o 

moc povedenější, ale přesto se počasí odpoledne umoudřilo a mohli jsme provětrat draky! 
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30. 11. 2019  –  Vánoční dílna 2019 

Sobota 30. 11. odpoledne byla ve znamení Vánoc a vánočních dekorací. Sešli jsme se opět po 

roce, abychom si připomněli Vánoce - na Vánoční dílně 2019! Letos akce byla v předvečer 1. 

Adventu a celý sál byl provoněn čerstvým jehličím a vůní svařáku 

             

 

                     

 

15. 12. 2019 – Koropinec zima 2019 

Poslední letošní sportovní akce - miniturnaj ve stolním tenise KOROPINEC proběhl v neděli 15. 12. 

2019 od 16:30.  Na třetí adventní neděli přišlo si zahrát a pobavit se celkem 6 hráčů, kteří byli 

rozděleni opět do 2 výkonnostních kategorii: pokročilí a začátečníci.  Hrálo se ve dvou skupinách 

systémem každý s každým na 2 sety na jednom stole. Atmosféra byla předvánoční, hráči se snažili o 

co nejlepší výsledky. 

Starší žáci:   1. Smetánka Jakub, 2. Martin Le, 3. Plhák Vojta 

Mladší žáci:   1. Smetánka Lukáš, 2. Bervíd Honza, 3. Benda Tomáš 
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Součástí akce byla i zábavná soutěž Mistrkolotoč 2019. Z časových důvodů se odehrála o 

týden později, tj. v neděli 22. 12. 2019 a vítězem tohoto prvního ročníků se stal Martin Le, 

druhý těsně o bod skončil Lukáš Smetánka. Gratulujeme! 

 

        

    

 

26. 12. 2019 – Pohár starosty ve stolním tenise 

Obec Korozluky uspořádala tradiční turnaje o pohár starosty obce ve stolním tenise. Favorité 

obhájili vítězství z loňského roku, tj. vítězem mužské kategorie se stal Pavel Chýle, který ve 
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finále porazil Pavla Augustu. Na třetím místě skončil Jakub Smetánka. Ženskou kategorii 

ovládla Jana Leová, která potvrdila roli favoritky v konkurenci ostatních hráček.  Vítězům 

gratulujeme a panu starostovi děkujeme za uspořádání této tradiční kulturně-společenské 

akce.  

 

               

Pohár starosty - stupně vítězů …. 
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31. 12. 2019 – PF 

A to je konec přátelé …. 

V roce 2020 Vás opět zveme do tělocvičny a na hřiště a také na cesty za sportovními a kulturními 

zážitky. 

A také jako každý rok  

DĚKUJEME 

všem členům, sponzorům, sympatizantům a také všem spoluobčanům za pomoc v roce 2019 a  

PŘEJEME 

krásný nový rok 2020 v plné síle se zdravým duchem ve zdravém těle . 

 

       

 

 

 

https://www.obrazkyanimace.cz/silvestr.html
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Seznam 

dokumentů kroniky 

 

 

1) Oficiální kronika 2019 – 3 paré 

2) Zápis z členské schůze 

3) Zápisy 1 – 2 ze zasedání výboru spolku 

4) Seznamy členů spolku ke dni 31. 12. 2019 

5) Přihlášky nového člena spolku 

 


