Kosořická dvacítka
Jako již tradičně odstartujeme nový rok pochodem, který se
uskuteční již tuto sobotu. Startujeme v 9 hodin od
prostranství u obchodu.

Pozvánka na turnaj
Stejně jako loňský rok, tak i letos se můžete těšit na turnaj
ve stolním tenise. Podrobnosti naleznete v příloze.

Veselé Vánoce

Tradiční “Zlatá” opět nabídne
zábavnou podívanou
První zářijové pondělí není jen první školní den, ale v tento
den se tradičně koná zábava v kosořickém areálu.

Pohyb hráčů na začátku nové
sezóny
Po několika sezónách jsme v dospělé kategorii přivítali větší
počet hráčů, ať už nových nebo přecházející z bývalého “B”
týmu a nemusel by se tak opakovat problém se složením sestavy
během sezóny. Naopak několik žáků, kteří věkově postoupili do
vyšší kategorii, budou působit v sousední Dobrovici.
Příchody:
Dragnev Dragomir – přestup z TJ Sokol Luštěnice
Herink Jakub – přestup z FK Dobrovice
Loew Tomáš – přestup z FK Dobrovice
Řehák Jaroslav – přestup z SK Kosmonosy
Řehoř Josef – přestup z SK Kosmonosy
Vítek Dominik – přestup z FK Dobrovice
Odchody:
Bartoníček Tomáš – přestup do Slavoj Kropáčova Vrutice
Maier Michal – přestup do Slavoj Kropáčova Vrutice
Sabol Martin – přestup do SK Union Čelákovice
Grus Jan – přestup do FK Dobrovice
Smutný Martin – přestup do FK Dobrovice
Sobotka Jan – přestup do FK Dobrovice
Skokan Petr – přestup do FK Dobrovice

Pozvánka pro děti a rodiče
TJ Sokol Kosořice ve spolupráci s Obecním úřadem Kosořice
připravil pro děti a rodiče zábavný den na rozlučku s

prázdninami.

Pozvánka na zápas staré gardy

Změny v jednotlivých týmech
Zimní přestávka je u konce. Jarní odvety startují a je třeba
si představit nové tváře v jednotlivých družstvech.
Příchody:
Pokorný Matyáš – FK Dobrovice
Pokorný Tomáš – FK Dobrovice
Šmelhaus Martin – Tělovýchovná jednota Křinec
Odchody:
Kraus Jakub – FK Dobrovice
Sabol Martin – SK Rejšice

Spuštěn nový web
Předem avizuji, že se nejedná o apríl :-).
Již delší dobu jsem uvažoval o inovaci kosořického fotbalového
webu, ale z časových důvodů jsem to neustále odkládal. Ani teď

to není úplně podle mých představ, ale myslím, že o proti
původnímu, již zastaralému systému, to bude krok vpřed.
Původní myšlenka byla uvést webové stránky do provozu v roce
2015, kdy původní web slavil 10 let od svého vzniku. Plány ale
vzaly za své a celý proces se “o pár dní” posunul :-).
Přínos vidím zejména ve vedení statistik, zjednodušení při
zadávání nových příspěvků, celosvětové rozšíření tohoto
systému a tedy i pravidelná aktualizace, vizuálně lepší čtení
na mobilních telefonech atd. Mohl bych pokračovat dále, ale to
nejnutnější jsem asi zmínil.
Na závěr mi dovolte poprosit vás o shovívavost. Samozřejmě
určitě to zprvu nebude úplně bez chybiček, ale časem se to
určitě zlepší. Nyní se budu snažit naplnit nový systém
aktuálními daty na jarní část sezóny.
Přeji příjemné počtení a budu rád za vaši zpětnou vazbu.
Vpravo úplně dole je možnost se zaregistrovat a následně pro
přihlášení je možné pod články vkládat komentáře.
Původní web je k dispozici na http://old.sokol-kosorice.cz
Honza

