


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.



Minulý rok byl pro naš e sdruž ení 
,,FAINSPORT" zlomový hned z 
ně kolika dů vodů . Tím asi nejvě tš ím 
bylo otevř ení nové sportovní haly v 
Jaromě ř i – KONEČ NĚ  JSME SE 
DOČ KALI!!!. V této nové a krásné hale 
jsme tak vů bec poprvé uspoř ádaly 7. 
roč ník ,,Jelichov Cupu", ale hlavně  4. 
roč ník ,,Jaromě ř ské FAIN LIGY firem 
2010". Byla to pro nás nová zkuš enost 
a i př es drobné poč áteč ní organizač ní 
problémy si myslíme, ž e tato hala bude 
č asem pro naš e akce obrovským 
př ínosem. Pokusíme se Vám rovně ž  v 
tomto naš em bulletinu tuto novou halu 
co nejvíce př iblíž it.

Nyní zajiš ťujeme a poř ádáme:

Jaromě ř skou FAIN LIGU firem 
–  halová fotbalová liga firem 
Královéhradeckého 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

Ostatní - Vnitropodnikové akce rů zných 
firem

FAIN SPORT
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Jak jsme se již  zmínili v úvodu, tou nejvě tš í 
novinkou 4. roč níku Jaromě ř ské FAIN LIGY 
firem 2010 bylo to, ž e se tento turnaj odehrál v 
nové sportovní hale v Jaromě ř i. Zeptali jsme se 
proto nového vedoucího správce této krásné 
nové haly p. Pavla Martínka na pár otázek:

n  Jak si ceníte toho, ž e si Vás Mě sto Jaromě ř  
vybralo mezi tolika kandidáty na tuto funkci?   „  
Vzhledem k mému vztahu ke sportu jsem rád, ž e se 
mohu zapojit svojí prací do sportovních akcí, které 
jsou v areálu poř ádány.”

n   Co Vás nejvíce lákalo na této práci a splnilo 
to zatím Vaš e oč ekávání? 
 „ Podílet se právě  na nejrů zně jš ích sportovních 
akcích a spoluorganizovat č innost jednotlivých 
organizacích, tak aby  vš e dopadlo ke 
spokojenosti vš ech už ivatelů .”

n  Př edstavte nám prosím struč ně  trochu tuto 
novou halu svými slovy.  
„ Nová víceúč elová hala je urč ena pro míč ové hry 
(fotbal, basketbal, házená, florbal, volejbal, 
badminton, tenis, nohejbal). Za krátkou dobu 
provozu haly tu už  také probě hlo utkání ve stolním 
tenise, vystoupení maž oretek a také Galaveč er 
boxu. Povrch v hale je Conipur HG (vrstvená 
guma) a má rozmě ry 46x23 metrů . Poč et míst na 
tribuně  je 208 a hala je kompletně  bezbariérová.”

n  
4. roč ník Jaromě ř ské FAIN LIGY firem, 
potaž mo 7. roč ník Jelichov Cupu, který se 
poprvé v této hale poř ádal?
” Právě  vzhledem k premiérovým poř ádáním 
tě chto turnajů  musím organizátory pochválit za 
dobř e př ipravené turnaje. Poznatky z tě chto akcí 
urč itě  využ ijeme ke zkvalitně ní dalš ích roč níků  
tě chto turnajů .”   

n  Jaké vě tš í akce jste mě li mož nost v této hale 
již  uskuteč nit ?
„ Urč itě  nejvě tš í akcí bylo utkání Evropské ligy 
stolního tenisu ž en Č eská republika –  Rusko. Dále 
pak již  zmiň ovaný Galaveč er boxu a je tř eba také 
zdů raznit, ž e se v hale hraje i extraliga basketbalu.”

n  Myslíte si, ž e tato nová hala má ješ tě  ně jaké 
drobné nedostatky potř ebné k bezpro-
blémovému fungování ?
” Bezproblémovému využ ívání haly nic nebrání. 
Nedostatky, které se vyskytnou ř eš íme okamž itě , 
tak aby sportovní veř ejnost nic nepoznala. Do 
budoucna by bylo dobré doř eš it ozvuč ení v hale.”

n  Co byste popř ál, př ípadně  vzkázal vš em 
už ivatelů m tohoto nového sportovního 
komplexu?
” Hlavně  bych jim chtě l popř át mnoho sportovních 
úspě chů , hodně  nastř ílených bodů , koš ů  a gólů . 
Byl bych rád, kdyby se návš tě vníků m v hale líbilo a 
aby se rádi vraceli.”

Jak probě hl z Vaš eho pohledu organizač ně  
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Global  CZ Plachetka

PROST - orientač ní systémy

Jiř í Pacovský

PPH Collegium

Hostinec Rů ž ovka

Gastro Lucie

VVP  & AP

Ovoce a zelenina 
Kamim Mach

PROFIMARKET

Č tvrtý roč ník Jaromě ř ské FAIN LIGY firem byl 
stejně  jako v př edeš lém, tř etím roč níku 
odehrán s 18ti zúč astně nými firmami. Ty byly 
nalosovány znovu 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, krásných 

zápasů , gólů  a úsmě vných okamž iků . 
Pomyslnou perlič kou na tomto ,,dortu" byl 
jednoznač ně  gól Martina Kilevníka, který se 
objevil dokonce na TV NOVA v anketě  ,,borec 
na konec". Slavnostní zakonč ení Jaromě ř ské 
FAIN LIGY firem pak bylo podle ohlasů  to 
nejpovedeně jš í ze vš ech dosavadních, neboť  
spousta vě cí byla jinak než  byly úč astnici 
doposud zvyklí, o tom vš ak více pozdě ji…

Hitrádio Magic
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Partneři Jaroměřské FAIN LIGY 2009

Generální partner

Hlavní partner

Sponzoři

Mě sto Jaromě ř

Pivovar Rohozec

Lubomír Doudě ra

Mediální partneři

Č asopis 
FOTBAL v kraji

Rainfall studio

specializovaný fotbalový obchod

Hitrádio Magic

Sleeping Sun
Solárium 
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Slavnostní zahájení

  Stejně  tak jako loň ský roč ník, tak i ten 
letoš ní - 4. roč ník ,,Jaromě ř ské FAIN LIGY 
firem 2010" byl slavnostně  zahájen a 
rozlosován v sále Mě stské Dvorany ve 
Smiř icích. V tě chto útulných a pě kných 
prostorách se seš lo na 90 významných a 
vzácných hostů . V prů bě hu več era byly tito 
hosté seznámeni podrobně  s úč astníky 
letoš ního roč níku, dále se systémem a v 
neposlední ř adě  i s organizací. Tou nejvě tš í 
změ nou byla již  zmíně ná nová hala ve které 
se letoš ní roč ník uskuteč ní. Z tohoto faktu 
mě li vš ichni př ítomní nejvě tš í radost.

  Vrcholem tohoto več era bylo pak slavnostní 
rozlosování Jaromě ř ské FAIN LIGY. Zástupci 
vš ech firem si na podiu Dvorany postupně  
vylosovali své š � astné č íslo, podle kterého 
byli zař azeni znovu do speciálního herního 
klíč e, tak jako př edeš lý roč ník.
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Dne 12.1.2010 se 
uskuteč nil první z 5ti 
turnajů  ,,Jaromě ř ské FAIN 
LIGY firem 2010". Jednalo 
se o první z pě ti turnajů  již  
4. roč níku této populární 
fotbalové ligy firem. Tou 
nejvě tš í změ nou bylo pro 

vš echny úč astníky místo konání. Turnaj se poprvé v 
historii uskuteč nil v nové sportovní hale v Jaromě ř i, o 
které jsme se již  dlouze zmínily v úvodu naš eho 
bulletinu. Týmy nastoupily do turnaje s velikým 
odhodláním poprat se o co nejlepš í výsledek. Nutno 
ř íci, ž e si vě tš ina týmů  v tomto prvním turnaji zvykala 
na nové podmínky v této hale.

  Ve druhém kole 
Jaromě ř ské FAIN LIGY 
dne 25.1.2010 nastou-
pily týmy s odhodláním 
napravit svá úvodní 
nepovedená vystou-
pení v turnaji. Toto kolo 
bylo zajímavé př edev-
š ím tím, ž e se v ně m 
zrodila ř ada  př ekva-
pivých výsledků , a to 
př edevš ím na úkor 
velkých favoritů . 
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Dne 13.2.2010 se 
uskuteč nilo dalš í, 
tentokrát již  3.kolo 
Jaromě ř ské FAIN LIGY 
firem 2010. Tř etí kolo bylo 
urč itě  nejvyrovnaně jš í ze 
vš ech dosavadních. K 
vidě ní tak byla ř ada 
dramatických a 
zajímavých okamž iků , 
stejně  tak i př ekvapivých 
výsledků  a pomě rně  dost 

remízových zápasů . Tento tř etí turnaj pak nebývale 
zamotal poř adím a bylo jasné, ž e o postupová místa do 
jednotlivých skupin pro finálový turnaj se v př íš tím kole 
svedou lité boje.

Jaromě ř ská FAIN LIGA firem 2010 pokrač ovala v 
sobotu dne 27.2.2010 posledním –  4.kolem základní 
č ásti. V tomto kole se bojovalo o úč ast v jednotlivých 
skupinách pro kolo finálové. O postup mezi 6. 
nejlepš ích týmů  tak bojovalo dokonce hned 7 týmů !
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Jaromě ř ská FAIN LIGA 2010 dospě la ke svému 
konci. V sobotu dne 13.3.2010 pokrač ovala 
posledním –  finálovým kolem. V tomto kole se 
bojovalo o koneč né umístě ní ve 4. roč níku této 
fotbalové halové ligy firem. Vítě zem 4. roč níku se 
stal zaslouž eně  obhájce vítě zství z 3. roč níku, a to 
tým ,,Rudolfa Poláka".  Na druhém místě  nakonec 
skonč il nabitý a ambiciózní tým s názvem ,,Jiř í 
Pacovský s.r.o.". Tř etí místo pak obsadil sympaticky 
vystupující tým ,,PROST –  orientač ní systémy". 

Jaromě ř ská FAIN LIGA firem 2010 je již  minulostí, a 
tak nezbývá než  podě kovat vš em zúč astně ným 
týmů m za př edvádě né výkony v turnaji. Veliký dík 
pak patř í rovně ž  dvojici rozhodč ích celého 
turnajového maratónu, kterými byly pp. Petr Buchta 
a Václav Orlický. 

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.

Individuální ceny:

Nejlepš í hráč  –  Daniel Urban 
(CZ Plachetka)

Nejlepš í stř elec –  Radek Gorol 
(Jiř í Pacovský)

Nejlepš í brankář  –  Petr Č erný 
(Rudolf Polák)

Nejvě tš í osobnost –  Martin Kaš párek
     (Autoprofi&Matě jovský)
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Slavnostní zakonč ení

  Slavnostní zakonč ení 4. roč níku Jaromě ř ské 
FAIN LIGY firem 2010 se uskuteč nilo dne 21.4. 
2010 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 . 

  Velikým zpestř ením tohoto zakonč ení pak byla 
pro vš echny zúč astně né urč itě  př ítomnost paní 
poslankyně  Parlamentu Č eské republiky Mgr. 
Zdeň ky Horníkové. Dále pak úč ast bývalého 
reprezentač ního trenéra ,,21" a ikony naš eho 
fotbalu p. Ladislava Š korpila, ale také asistenta 
ligových ,,votroků " p. Michala Š mardy. Dalš í 
velikou novinkou byla pro toto zakonč ení nová 
moderátorská dvojice. Tu pro letoš ek tvoř ili pp. 
Pavel Schröfel(sportovní reportér TV NOVA, TV 
PRIMA) a jeho kolega Aleš  Javů rek (Bývalý 
ligový hráč  FC Hradec Králové).

  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 postiž ené dě ti ze Základní š koly speciální 
v Jaromě ř i. V tomto 4. roč níku Jaromě ř ské FAIN 
LIGY firem 2009 jsme této š kole vě novali č ástku 
4.500 Kč , která bude využ ita na úhradu autobusu 
pro výlety dě tí na dopravní hř iš tě  do Náchoda.

  Po tomto slavnostním, zábavném a   
charitativním prů bě hu več era č ekal na vš echny 
př ítomné hosty tradič ní slavnostní raut, který 
př ipravilo Gastro Lucie - p. Miroslav Teplý. Nutno 
ř íci, ž e se jednalo opě t o vysoce profesionální 
práci, tak jako je tomu pokaž dé v jeho podání. 
Poř adatelé tak již  nyní spř ádají plány na př íš tí, již  
5. roč ník Jaromě ř ské FAIN LIGY 2011, která se 
uskuteč ní opě t v období leden - bř ezen roku 
2011.  V př ípadě  zájmu o úč ast v př íš tím roč níku 
proto neváhejte kontaktovat organizátory pp. 
Bedlek, Lebedinský.
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JELICHOV CUP 2009

  V nové, krásné sportovní hale v Jaromě ř i se ve dnech 
19-20.12.2009 uskuteč nil již  6. roč ník tradič ního 
fotbalového turnaje s názvem "Jelichov Cup", který 
poř ádá rovně ž  naš e sdruž ení FAINSPORT. 
Tento turnaj př ilákal do Jaromě ř e 25 týmů  z celého 
Královehradeckého kraje a jako kaž dý rok se ho opě t 
zúč astnila celá ř ada známých fotbalistů , mezi kterými 
letos nechybě li např . Hable - Baník Ostrava, Frydrych - 
FK Jablonec, Hruš ka - FK Trnava, Duchnič , Kaplan - 
Sokolov, Podě bradský - FC HK, Kraják - AC Sparta 
Praha-repre U19, Voltr - FC HK-repre U19 a dalš í borci z 
divizních a ligových týmů .

  Vítě zství v tomto 6. roč níku nakonec vybojovalo 
př ekvapení a nováč ek tohoto turnaje, tým s nevš edním 
názvem ,, FC Antiga Sempre". Na druhém místě  pak 
skonč il ve finále jen tě sně  poraž ený trojnásobný vítě z 
př edeš lých tř í roč níku, tým FC Jelichov. Bronzový 
stupínek pak vybojoval trochu př ekvapivě , ale urč itě  
zaslouž eně  bojovný tým Kimberly Clark.. 

  Turnaj nabídl př ítomným diváků m v nové hale ř adu 
zajímavých zápasů  a okamž iků  a nezbývá než  se tě š it, co 
př inese roč ník př íš tí.
 
  Podě kování patř í vš em zúč astně ným hráč ů m za 
perfektní chování a vystupování po celou dobu turnaje. 
Uznání pak zaslouž í i dvojice rozhodč ích, a to pp. Petr 
Buchta a Václav Oulický, kteř í odpískali celý turnaj s 
obrovským př ehledem.

Individuální ceny:
Nejlepš í hráč  
–  Holub Jan (Kimberly Clark)
Nejlepš í stř elec 
–  Kraják Ondř ej 
(FC ANTIGA SEMPRE)
Nejlepš í brankář  
–  Toš ovský Matě j (FC Jelichov)
Cena Fair Play –  MAMBO team

Podě kování patř í v neposlední ř adě  i sponzorů m 6. 
roč níku Jelichov Cupu kterými jsou:

Pivovar ROHOZECBOWLING centrum Jaromě ř BONO
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 Hitrádio 
MAGIC

 l  l  



SAFETY CUP 2010

KromÏ turnaje vě nných mě st, 
které nám na organizaci zadalo 
Mě sto Jaromě ř  jsme byly 
pož ádání 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 
dalš ím 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. 

  Rok uplynul a dalš í pokrač ování 
fotbalového vnitropodnikového turnaje 
Safety Cup mohlo zač ít. Př íjemnou 
změ nou bylo, ž e se poprvé zimní kolo 
tohoto turnaje odehrálo v nové 
vš esportovní hale.

  Atmosféra byla vznikající a o fotbalové 
momenty nebyla nouze. Ně kteř í 
fotbalisté byli zaskoč eni velkým 
prostorem hř iš tě  a museli ze sebe vydat 
opravdu vš e ze svého fyzického fondu. 

  O výsledek nakonec ani neš lo, vš ichni 
si bezvadně  zahráli a př edvedli mož né i 
nemož né fotbalové momenty.

Hradecká Pekárna
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Specializovaný obchod 
s nář adím

www.profi-market.cz
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Prodejní sklad 
sudového piva

Areál ČSAD 
Jaroměř – Josefov

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




