Kulturní a sportovní program
(informace na www.kornatice.cz)

Kornatice 2021
Srdečně zvou - Obec Kornatice a obecní spolky
.

- Cvičení pilates – Bodyforming – (info na www.kornatice.cz)
- Bleší trhy – (info na www.kornatice.cz)

KD
před KD

Dětský den
před KD
Tenisový turnaj v losovaných čtyřhrách
sport. areál
Pouťové posezení – s hudbou Jíša Band
před KD
Míčový sedmiboj dvojic (XXII. ročník) – o putovní pohár sport. areál
- volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, basketbal, fotbal, házená
3.7. Kornatický žralok – rybářské závody
Veský rybník
4.7. Cyklistický výlet okolím Kornatic
okolí Kornatic
6.7. Procesí od kapličky na Ořechovnu
- mše pod širým nebem
- občerstvení zajištěno
17.7. VII. Kornatické setkání
KD, sport. areál
- doprovodný program s hudbou po celý den - Veselá trojka,
- program pro děti
- večer taneční zábava na přírodním parketu se skupinou Lucie revival
17.7. Turnaj v nohejbalu dvojic (do úrovně krajského přeboru) sport. areál
26.-30.7. Kornatický příměstský tábor
KD a okolí
31.7. Letní kino
prostranství za KD
14.8. Pivní sedmiboj
víceúčel. hala
28.8. Loučení s prázdninami
sport. areál
- sportovní odpoledne, program pro děti
28.8. Oslava výročí 85 let SDH Kornatice
- hasičské soutěže
4.9. Cyklistický výlet okolím Kornatic
okolí Kornatic
11.9. Kornatický dřevák – turnaj čtyř hry – tenis
sport. areál
16.10. Pyžamový bál
KD
25.10. Pěkná hodinka aneb Kornatické pondělní posvícení
KD
- taneční zábava
6.11. Bramboriáda
KD
- soutěž a ochutnávka domácích výrobků, posezení s hudbou
10.11. Svatomartinský lampionový průvod, s ochutnávkou vína KD - průvod obcí
20.11. X.utkání v kuželkách Kornatice – Plzeň s posezením
Plzeň
27.11. Vánoční jarmark s tradičním pohoštěním
víceúčel. hala
5.12. Mikuláš a čerti – pochůzka po vsi
obec
18.12. Vánoční posezení - zpívání koled s dětmi
KD
24.12. Setkání u vánočního stromku – zpívání koled
náves
- soutěž pro děti o nejkrásnější ozdobu na návsi od 14.00 hod.
26.12. XXXVI. Vánoční turnaj ve stolním tenisu
KD
- memoriál J. Šuly
28.12. Tradiční výšlap okolo Kornatic
okolí Kornatic
30.12. Turnaj ve stolním tenisu v losovaných čtyřhrách
KD
1.1.2022 Novoroční výšlap - opékání buřtů
29.5.
29.5.
29.5.
26.6.

Klub Aktivních žen
Klub Aktivních žen
SDH + Dětský klub
SK Kornatice
Obec Kornatice
SK Kornatic
Sdružení rybářů Kornatice
Obec Kornatice
Obec Kornatice

Obec, SDH, SK

SK Kornatice
MAS aktivios, Obec
Obec Kornatice
Obec, SDH, SK

Obec Kornatice
Sdružení pro Kornatice
Sdružení pro Kornatice
SDH Kornatice
Sdružení pro Kornatice
Dětský klub
Sdružení pro Kornatice
Klub Aktivních žen
Obec Kornatice
Obec Kornatice
SK Kornatice
Obec Kornatice
SK Kornatice
SDH Kornatice

