


Pivovar Rohozec se nachází v malém Rohozci, 
nedaleko Turnova v oblasti Českého ráje.
V roce 2004 byla založená nová společnost 

PIVOVAR ROHOZEC a.s., 
kdy byly zahájeny významné investice 

směřující k zajištění vysoké kvality piva.
Toto je prezentováno návratem tradičních značek 

SKALÁK A PODSKALÁK, 
které byly populární v 80.letech 20.století, 

kdy byl pivovar součástí východočeských pivovarů, 
Hradec Králové.

V PIVOVARU ROHOZEC se pivo vyrábí 
klasickou technologií , 

v zásadě podobným způsobem,
jak jej původně vyráběli už naši předkové 

při založení pivovaru.



Č innost naš eho sdruž ení 
,,FAINSPORT" oslavila již  3. rok svého 
pů sobení. Vě ř íme a doufáme, ž e jsme 
do této doby splnili vš e, co jsme slíbili 
a rádi bychom v tomto nastoleném 
trendu nadále pokrač ovali. Vydáváme 
již  3. bulletin, který př ináš í souhrn 
akcí, které jsme uskuteč nili, ale 
samozř ejmě  př ináš í i dalš í informace, 
fotografie a zajímavosti z tě chto akcí.    

Nyní zajiš � ujeme a poř ádáme:

Jaromě ř skou FAIN LIGU firem
 –  halová fotbalová liga firem 
Královehradeckého kraje

Jelichov Cup –  jeden z nejvě tš ích 
a nejkvalitně jš ích halových turnajů  
dospě lých v kraji

Safety Cup –  Vnitropodnikový fotbalový turnaj 
firmy Kimberly Clark

FAIN CUP –  dě tský turnaj nejmenš ích fotbalistů
Vnitropodnikové akce rů zných firem

FAIN SPORT
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Global  CZ Plachetka

PROST - orientač ní systémy

KPV

Karsit Lisovny
Vinotéka u Sv. Mikuláš e

Ovoce a zelenina 
Kamim Mach

PROFIMARKET

Tř etí roč ník Jaromě ř ské FAIN LIGY firem byl, 
stejně  jako v př edeš lém roč níku, odehrán s 
18ti zúč astně nými firmami. Ty byly 
nalosovány do speciálního herního klíč e již  
na slavnostním zahájení, které probě hlo opě t 
v krásném sále dvorany ve Smiř icích za úč asti 
mnoha významných osobností. Jaromě ř ská 
FAINLIGA nabídla i letos ř adu  neuvě ř itelných

situací, gólů  a úsmě vných okamž iků . Krásnou
teč kou za tímto turnajem bylo jistě  jeho 
slavnostní zakonč ení, které jsme uspoř ádali v 
sále dů stojnické besedy ,,PDA" v Josefově . 
Urč itě  se jednalo i na základě  ohlasů  
zúč astně ných o nejpovedeně jš í zakonč ení 
vš ech dosavadních roč níků  Jaromě ř ské FAIN 
LIGY. 

FAIN LIGA 2009
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Partneři Jaroměřské FAIN LIGY 2009

Generální partner

Hlavní partner

Sponzoři

Mě sto Jaromě ř

Pivovar Rohozec

EXPAN

Lubomír Doudě ra

Mediální partneři

Č asopis 
FOTBAL v kraji

Rainfall studio

Hitrádio Magic

specializovaný fotbalový obchod

FAIN LIGA 2009
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Slavnostní zahájení

  Slavnostní zahájení 3. roč níku Jaromě ř ské 
FAIN LIGY se uskuteč nilo ve stř edu 7. ledna 
2009 opě t v sále Dvorany ve Smiř icích. V 
tě chto krásných prostorách se seš lo na 80 
hostů , v č ele s mnoha významnými 
osobnostmi jako je např . starosta mě sta 
Jaromě ř e Ing. Jiř í Klepsa, starosta mě sta 
Smiř ic Ing. Luboš  Tuzar č i ř editel závodu 
Kimberly Clark p. Tony McNally. V prů bě hu 
več era byli př ítomní hosté seznámeni s 
organizací letoš ního roč níku, podrobným 
systémem turnaje a v neposlední ř adě  s 
prezentací letoš ních úč astníků . 
  Vrcholem več era bylo slavnostní 
rozlosování Jaromě ř ské FAIN LIGY. Zástupci 
vš ech firem si na pódiu Dvorany postupně  
vylosovali své š ťastné č íslo, podle kterého 
byli zař azeni do speciálního  herního klíč e.

FAIN LIGA 2009
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FAIN LIGA 2009

Dne 10.1.2009 se uskuteč nil v hale SOU v Jaromě ř i 
první z 5 turnajů  Jaromě ř ské FAIN LIGY firem 2009.. 
Týmy nastoupily do turnaje s velikým odhodláním 
poprat se o co nejlepš í výsledek, ovš em ně kdy to 
bylo bohuž el daleko za hranicí FAIR PLAY...!!!

Ve druhém kole Jaromě ř ské FAIN LIGY dne 
24.1.2009 nastoupilz týmy s odhodláním 
napravit svá vystoupení v turnaji prvním. 
Turnaj se odehrál bez vě tš ích problémů  a k 
vidě ní bylo mnoho pě kných fotbalových akcí.

  7

Poř adí týmů  po 1. odehraném kole 
Jaromě ř ské FAIN LIGY 2009

Poř adíNázev týmu SkórePoč et 
bodů

1. Rudolf Polák 18:613
2. BONO 13:113
3. Karsit 19:813
4. HPi 15:512
5. MK INTERIER 14:510
6. PROST 12:49
7. AGRO CS 14:89
8. V+J Rodos 14:99
9. Kimberly Clark ,,B" 19:138
10. Autprofi&Matě jovský 8:9 8
11. Kimberly Clark ,,A" 9:9 6
12. Vinotéka u SV. Mikuláš e5:8 4
13. CZ Plachetka 7:134
14. KPV 5:174
15. PROFIMARKET 5:173
16. FILEC 5:233
17. Ovoce zelenina Kamil Mach5:111
18. Global 3:240



FAIN LIGA 2009

Ve tř etím turnaji dne 
14.2.2009 na sebe 
narazilo ve 
skupinách mnoho 
vyrovnaných týmů  a 
tomu odpovídala i 
ř ada tě sných 
výsledků .Týmy si 
byly vě domi toho, 
ž e se již  pomalu 
krystalizuje poř adí 
pro finálový turnaj, a 
tak braly turnaj se 
vš í váž ností.

Poslední turnaj 
,,základní č ásti" 
nabídl 28.2.2009 
mnoho 
dramatických a 
pě kných 
fotbalových 
okamž iků . Ř ada 
týmů  bojovala o 
vylepš ení svého 
umístě ní pro 
finálový turnaj a 
hlavně  postupy 
do jednotlivých 
výkonostních 
skupin. 
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FAIN LIGA 2009

Individuální ceny:

Nejlepš í hráč : Kilevník Martin 
                          (V+J Rodos)
Nejlepš í stř elec: Kaš ajík Stanislav
                              (Rudolf Polák)
Nejlepš í brankář : Schejbal Jakub
                                (Kimberly Clark ,,B")
Nejvě tš í osobnost:Hů lka Roman
                                (Kimberly Clark ,,Ä)
Cena FAIR PLAY: PROFIMARKET
Nejsympatič tě jš í tým: Global

Jaromě ř ská FAIN LIGA firem v sálové kopané 
pokrač ovala svým pátým - finálovým kolem, které se 
uskuteč nilo v sobotu 7.3.2009 v hale SOU v 
Jaromě ř i. Týmy byly do tohoto kola nasazeny a 
zař azeny na základě  svých výsledků  z př edeš lých 
č tyř  kol, ve kterých se body sč ítaly. Vítě zem 3. 
roč níku Jaromě ř ské FAIN LIGY firem 2009 se stal 
nakonec naprosto zaslouž eně  a suverénně  tým 
Rudolfa Poláka, následovaný velmi fotbalovým 
týmem AGRO CS. Bronzový stupínek zbyl na tým 
Kimberly Clark ,,B".

Jaromě ř ská FAIN LlGA 
firem je již  minulostí, a 
tak nezbývá, než  
podě kovat vš em 
zúč astně ným týmů m 
za př edvádě né výkony 
v turnaji. Vě ř íme, ž e se 
př íš tí 4. roč ník 
uskuteč ní již  v nové 
hale, která by mě la 
nabídnout jak 
diváků m, tak 
samotným fotbalistů m 
daleko vě tš í záž itek ze 
hry.
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Slavnostní zakonč ení

Slavnostní zakonč ení 3. roč níku Jaromě ř ské 
FAIN LIGY firem 2009 se tentokrát uskuteč nilo 
dne 21.4. 2009 v dů stojnické besedě  v 
Josefově  (PDA). V tě chto krásných a 
historických prostorách se seš lo na 160 
významných hostů  z ř ad zastupitelů  mě sta 
Jaromě ř e, ř editelů  a manaž erů  firem, 
sponzorů  a v neposlední ř adě  samotných 
hráč ů . Več erem provedl vš echny př ítomné, 
jako již  tradič ně , moderátor p. Jan Slavík. V 
prů bě hu več era byly př edány vš em 
zúč astně ným týmů m vě cné ceny a oceně ni 
byli samozř ejmě  i nejlepš í jednotlivci 
Jaromě ř ské FAIN LIGY firem 2009.

Prů bě h več era byl zpestř en bohatou ukázkou 
DVD, ve které se mě li vš ichni aktéř i mož nost 
shlédnout ,,v akci". Na závě r več era byl 
př edán š ek na pomoc postiž eným dě tem ze 
Základní š koly speciální v Jaromě ř i. V tomto 3. 
roč níku Jaromě ř ské FAIN LIGY firem 2009 
jsme této š kole vě novali č ástku 3.500 Kč , 
která bude využ ita na úhradu autobusu pro 
výlety dě tí na dopravní hř iš tě  do Náchoda..

Po tomto slavnostním a charitativním prů bě hu 
več era č ekal na vš echny př ítomné hosty 
slavnostní raut, který př ipravilo Gastro Lucie - 
p. Miroslav Teplý. Nutno ř íci, ž e se jednalo o 
vysoce profesionální práci a tento raut patř il 
jednoznač ně  k ozdobám tohoto več era. 
Poř adatelé již  nyní spř ádají plány na př íš tí 
roč ník Jaromě ř ské FAIN LIGY 2010, který se 
uskuteč ní opě t v období leden - bř ezen roku 
2010. Vě ř íme, ž e vš e pů jde podle plánu a tento 
4.roč ník se již  uskuteč ní v nové sportovní 
hale, která se momentálně  intenzívně  staví. V 
př ípadě  zájmu o úč ast v př íš tím roč níku proto 
neváhejte kontaktovat organizátory p. 
Bedleka a Lebedinského.

FAIN LIGA 2009
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2. ročník – 2005
  1. Miláno Jaromě ř  
  2. Kimberly Clark
  3. Kousci
  4. V+V Rodos 
  5. FC Jelichov 
  6. Bamboocha 
  7. Furt Durch 
  8. NIXAOU TEAM 
  9. Lichva tým  
10. Č ernož ice 
11. Karsit 
12. Velichovky 
13. Elefant 
14. BONO HEŘ MANICE 
15. Piš kotky Doubravice 
16. Lokáda 
17. Babylon Jaromě ř  
18. Č íč ováci 
19. XXL 
20. Nož ič ky 
21. Spalovna 
22. Smiř ice 
23. 1.FK Újezd 
24. FC Puš kvorec 
25. Miláno Jaromě ř  ,,B" 

3. ročník – 2006
  1. FC - Jelichov 
  2. Kousci 
  3. Lokáda 
  4. Miláno Jaromě ř  
  5. LSC Crickets 
  6. Č ernož ice 
  7. V+V Rodos 
  8. Č íč ováci 
  9. Babylon Jaromě ř  
10. Bamboocha 
11. Kimberly Clark 
12. Bono Heř manice 
13. Lichva tým 
14. Hradecký SB 
15. Nož ič ky 
16. Smiř ice 
17. FC Chelsea 
18. Piš kotky Doubravice 
19. Spalovna 
20. FC Puš kvorec 

4. ročník – 2007
  1. 
  2. Miláno Jaromě ř
  3.Kimberly Clark
  4.Babylon Jaromě ř
  5.MAMBO team
  6.AGRO CS
  7.KOUSCI Lauš manovi
  8.FC Jelichov ,,B"
  9.FC CHELSEA
10.Sebranka
11.XXL
12.SK Smiř ice
13.Nož ič ky
14.V+J Rodos
15.BONO Heř manice
16.Global Hoř ice
17.Č íč ováci
18.Lichva tým
19.FC Juniors
20.Piš kotky Doubravice

FC - Jelichov ,,A"
5. ročník – 2008
  1. 
  2. Babylon Jaromě ř
  3. Kousci SPORT WORLD
  4. Miláno Jaromě ř
  5. Sebranka
  6. AGRO CS
  7. Velichovky
  8. MAMBO TEAM
  9. FC OHIO
10. Milwall FC
11. HPi
12. FAINSPORT
13. XXL
14. SK Smiř ice ,,B"
15. DEK-TRADE
16. BONO Heř manice
17. SK Smiř ice ,,A"
18. Blue Berry
19. Kimberly Clark
20. Global Hoř ice
21. Č íč ováci
22. Vrátno
23. FC Kosáci
24. FC CHELSEA
25. ALBION

FC - Jelichov

Výsledková listina předchozích ročníků Jelichov Cupu

1. ročník - 2004
  1. Miláno Jaromě ř  
  2. FC-Jelichov
  3. Furt-Durch 
  4. Smiř ice 
  5. Lokáda
  6. Maň as tým-Rádio Metuje 
  7. Nož ič ky 
  8. Mantra Tým
  9. Dzary team 
10.-13.
      Sebranka 
      Velichovky 
      Č ernož ice 
      1FC.Sylvarov 
14. Karsit 
15. FC-Puš kvorec 
16. Bono team Heř manice 
17.-20.
      Sně hurky 
      Juventus B 
      XXL 
      Rudý Flojdi 

JELICHOV CUP 2008

Turnaj Jelichov Cup má za sebou již  5. roč ník a nutno ř íci, 
ž e la� ka tohoto turnaje z př edeš lých roč níků  byla opě t 
jednoznač ně  př ekonána. Na turnaj se dostavila opě t 
ř ada kvalitních týmu s  ř adou známých divizních a 
ligových hráč ů  (Duchnič , Gorol, Kaplan, Blažej, 
Š midrkal, Korba, a dalš í… .). V ,,pů lkulatém" 5. roč níku 
zvítě zil již  po 3. za sebou ,,domácí" tým FC Jelichov 
následovaný sympatickým týmem BABYLON Jaromě ř . 
Bronzový stupínek obsadil tým SPORT WORLD Kousci.
Vš em týmů m patř í za př edvedené výkony a vystupování 
v turnaji veliký dík.
Veliké uznání zaslouž í za zvládnutí nároč ného maratónu 
zápasů  i rozhodč í 5. roč níku Jelichov Cupu, kterými byly 
pp. Václav Kincl a David Bárta.

Nejlepš í stř elec turnaje: 
Oleg Duchnič  (FC Jelichov) - 15 gólů
Nejlpš í hráč  turnaje: 
Kilevník Martin (Kousci-SPORT WORLD)
Nejlepš í brankář  turnaje: 
Buchta Petr (Babylon Jaromě ř )
Cena FAIR PLAY: Sebranka
All stars 5. roč níku Jelichov Cupu:
Buchta Petr (Babylon Jaromě ř  - Hradecký Vlastimil 
(Sebranka), Tomeš  Petr (MAMBO team) - Kilevník Martin 
(Kousci SPORT WORLD), Duchnič  Oleg (FC Jelichov)

Podě kování patř í v neposlední ř adě  i sponzorů m 5. 
roč níku Jelichov Cupu, kterými jsou:

l Pivovar ROHOZEC Kimberly Clark BOWLING centrum 
Jaromě ř  l BONO l Pivovar Primátor l Velkoobchod TRIO 
s.r.o. l TIPSPORT BAR Josefov l č asopis Fotbal v kraji l 
Ovoce a zelenina Kamil Mach l PROST - orientač ní systémy l 
Hostinec Rů ž ovka l Pfanner l Hitrádio MAGIC

l l 
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FAIN CUP

Sponzoř i 4.roč níku Jelichov Cupu: 
l Pivovar Primátor
l Velkoobchod TRIO s.r.o. 
l Kimberly-Clark 
l Fotbal v kraji
l Ovoce a zelenina Kamil Mach

12

V nedě li 1.2.2009 se uskuteč nil v Jaromě ř i v hale 
SOU na Karlové již  2.roč ník halového fotbalového 
turnaje mládež e FAIN CUP, který organizovalo 
naš e sdruž ení FAINSPORT. Turnaj byl v letoš ním 
roce vypsán pro roč ník narození 2001 a mladš í a 
zúč astnilo se ho 6 týmů  Královehradeckého kraje, 
a to:
FK Náchod Deš tné, FC Olympia, SK Jič ín, FK 
Chlumec nad Cidlinou a ,,domácí" týmy TJ Jiskra 
Jaromě ř  ,,A", a TJ Jiskra Jaromě ř  ,,B". 
Hrálo se systémem kaž dý s kaž dým a k vidě ní byla 
ř ada napínavých a hlavně  bojovných zápasů . 
Vítě zem celého turnaje se stal tým TJ Jiskra 
Jaromě ř  ,,B", vedený nejlepš ím stř elcem turnaje, 
kterým se stala ,,kanonýrka" Michaela Khýrová. 
Na druhém místě  se umístil tým FC Olympia. 
Bronzovou medaili vybojoval jeden z favoritů  
turnaje FK Chlumec nad Cidlinou. Na 
nepopulárním č tvrtém místě  skonč il domácí tým 
TJ Jiskra Jaromě ř  ,,A". Př edposlední se umístil 
trochu př ekvapivě  tým FK Náchod –  Deš tné, který 
vš ak herně  patř il urč itě  k nejvyspě lejš ím celků m. 
Na posledním místě  se umístil velmi sympaticky 
bojující tým SK Jič ín, který mě l vš ak jeden z 
nejmladš ích týmů  v turnaji.
Vš ichni zúč astně ní hráč i zaslouž í za př edvedené 
výkony a bojovnost velikou pochvalu stejně  jako 
rozhodč í turnaje, kterým byl p. Lukáš  Nož ka.

Nejlepš í brankář  turnaje: Kovanda Petr (SK Jič ín)
Nejlepš í hráč  turnaje: Malý Dominik (FK Náchod –  
Deš tné)
Nejlepš í stř elec turnaje: Michaela Khýrová (TJ 
Jiskra Jaromě ř  ,,B")
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SAFETY CUP 2009

KromÏ turnaje vě nných mě st, které nám na organizaci 
zadalo Mě sto Jaromě ř  jsme byly požádání o 
organizování dalš í akce na ,,zakázku“  .Jednalo se o 
soukromou akci pro firmu: ,,Hradecká Pekárna s.r.o.“ . 
Akce se konala na bowlingu v Jaromě ř i, kde jsme pro 
tuto firmu a její obchodní partnery organizovali na př ání 
bowlingový turnaj. Kromě  bowlingu jsme zajiš � ovali pro 
tuto společ nost i bohaté obč erstvení s dalším 
programem. Myslíme si, ž e se jednalo urč itě  o 
povedenou akci, nebo�  po jejím prů bě hu nám byla 
vyslovena pochvala samotným obchodním ř editelem 
této společ nosti. 

Hradecká Pekárna

Tradič ní fotbalový turnaj firmy Kimberly Clark  
poskoč il i letos o dalš í 2 kola. V zimním 14.kole 
vyhrál, dalo by se ř íci tradič ní vítě z - smě na ,,C"  
pod od vedením ,,matadora" této smě ny a 
osobnosti Jaromě ř ské FAIN LIGY 2009 pana 
Romana Hů lky. Svým 5. vítě zstvím se tak stali 
nejúspě š ně jš ím  týmem  tohoto  turnaje. 

Letní - 15. kolo je troš ku specifické, a tudíž  se 
prosazují i jiné týmy. Letní kolo vyhrála smě na ,,E" a 
obhájila tak loň ské vítě zství. Toto letní kolo Safety-
Cupu se uskuteč nilo po roč ní odmlce a za 
krásného poč así v útulném areálu fotbalového 
oddílu TJ Jiskra Jaromě ř . 

Tato akce má charakter sportovně -kulturní , a tak 
po odehrání zápasů  vě tš ina úč astníků  oslavuje své 
úspě chy č i neúspě chy a dohadují se plány a cíle na 
dalš í roč níky.
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Prodejní sklad 
sudového piva

Areál ČSAD 
Jaroměř – Josefov

Tel.: 491 810 858 
mob.: 777 730 520

www.triopivo.cz
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Specializovaný obchod 
s nář adím

www.profi-market.cz




