




  Rok  s rokem se seš el a my 
vydáváme již  5. pů lkulaté č íslo 
naš eho bulletinu ,,FAINSPORT", 
ve kterém bychom Vás rádi 
seznámili s akcemi a novinkami, 
které máme úspě š ně  za sebou. V 
neposlední ř adě  se zde dozvíte i 
to co máme v plánu do budoucna.

Nyní zajiš ťujeme 
a  poř ádáme:

l 

l 

l 

l 

Jaromě ř skou TROPICAL 
     FAIN LIGU firem

Jelichov Cup –  tradič ní 
     halový fotbalový turnaj

Safety Cup –  vnitropodnikový
     fotbalový turnaj 
     firmy Kimberly Clark

Sportovní hry 
     Královských vě nných mě st

Dále chceme poř ádat:
l 
l 
l 

l 
l 

Hradeckou TROPICAL FAIN LIGU firem
Kulturně  společ enské akce
Akce na klíč  pro firmy
Sportovní akce –  vnitropodnikové turnaje
Fotbalové, nohejbalové, tenisové a jiné turnaje

FAIN SPORT
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V kaž dém č ísle naš eho bulletinu př ináš íme 
rozhovor se zajímavou osobností. Letoš ní 
roč ník nebude výjimkou. Př ináš íme rozhovor 
hned se dvě ma osobami. Není jimi nikdo jiný, 
než  naš e moderátorská dvojice pp. Aleš  
Javů rek a Pavel Schröfel. 

1) Co ř íkáte úrovni 5. roč níku Jaromě ř ské 
TROPICAL FAIN LIGY firem 2011?
Aleš : Já si myslím, ž e v poř ádku, úroveň  dobrá.
Pavel: Je vidě t, ž e FAINLIGA jde do př edu. Myslím, 
ž e by bylo dobré kvů li výkonnosti rozdě lit soutě ž  na 
2 ligy.
2) Je ně co, co Vás na FAIN LIZE vylož eně  
,,š okovalo"?
Aleš :Když  na slavnostním zakonč ení zač al zpívat 
ř editel Kimberly Clark – p. Tonny McNelly. 
Pavel: Já se vrátím trochu do minulosti. Mě  
š okoval gól Martina Kilevníka, který urč itě  bude 
velkým historickým momentem. Už  jen to 
zdů razň uje, ž e tento gól byl vybrán do borce na 
konec na TV Nova.
3) Jak hodnotíte úroveň  letoš ního 
slavnostního zakonč en, které jste spolu 
moderovali?
Aleš : Mě lo to vysokou úroveň  a ty dva frajeř i byli 
opravdu dobrý. :-) 
Pavel: Jo jo, to máš  pravdu, jen ten raut mohl být 
lepš í. Studená kachna ta mě  ně jak odrazovala. No 
je vidě t, ž e se na tom musí ješ tě  zapracovat.
4) Co byste popř ípadě  poradili organizátorů m, 
aby na slavnostním zakonč ení do budoucna 
nechybě lo?
Aleš : Př idat moderátorů m, aby zů stali.:)
Pavel: No mohla by tam ješ tě  vystoupit skupina 
Kabát - smích. Urč itě  by se zakonč ení mě lo rok od 
roku zdokonalovat no a Kabáti mů ž ou vystoupit 
tř eba na 20. výroč í :-)
5) Nově  Vás je mož no slyš et na Hitrádiu 
MAGIC, které je naš ím mediálním
partnerem jako duo v ranní show. Př ibliž te 
naš im č tenář ů m o co jde?

Aleš : O nic, sedíme v rádiu za mikrofonem a 
zkouš íme dě lat zábavu.
Pavel: Je pravda, ž e se jedná o ranní víkendové 
vysílání. Mě lo by v tomto vysílání jít př edevš ím o 
zábavu, která by mě la posluchač ů m zpř íjemnit 
víkend. Na druhou stranu vstávat do rádia o 
víkendu v 5 ráno a dě lat zábavu, tak to není nic 
lehkého, ale jsem rád, ž e mám vedle sebe Aldu, 
protož e on je mozek naš í dvojice.
6) Jak jste se k této práci dostali a př ípadně  
kam až  to chcete dotáhnout?
Aleš : Mě  do toho uvrtal Pavel a já to chci 
dotáhnout na hrad.
Pavel: No to mám celé na svě domí já, napadlo mě  
se př ihlásit jako dvojice do konkursu na 
moderátora, no a vysíláme :-).
Dotáhnout .......daleko:-)
Dě kujeme za rozhovor.                   FAINSPORT

TROPICAL FAIN LIGA 2011
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 CZ Plachetka

SAM 73

PROST - orientač ní systémy

Jiř í Pacovský

4PM Gastro Lucie

Ovoce a zelenina 
Kamim Mach

PROFIMARKET

Jaromě ř ská TROPICAL FAIN LIGA firem 2011 
má za sebou již  pů lkulatý - 5. roč ník. Tento 
roč ník př inesl 2 zajímavé a významné 
novinky. 
Tou první byla změ na názvu FAIN LIGY, která 
byla doplně na o restaurant steak bar 
,,TROPICAL" Č eská Skalice, který se stal 
naš ím hlavním partnerem. 

Tou druhou zajímavostí je fakt, ž e se podař il 
týmu Rudolfa Poláka málo vídaný úspě ch, a to 
vyhrát FAIN LIGU 3x po sobě . Mimo tao 2 
zásadní fakta nabídla FAIN LIGA samozř ejmě  
ř adu krásných zápasů , gólů  a okamž iků . 
Jaromě ř ská TROPICAL FAIN LIGA 2011 byla 
odehrána s 15ti úč astníky, kteř í se opě t utkali 
dle speciálního herního klíč e.

Hitrádio Magic

PP - POHONY



TROPICAL FAIN LIGA 2011
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Partneři Jaroměřské TROPICAL FAIN LIGY 2011

Generální partner

Hlavní partnečí

Sponzoři

Mě sto Jaromě ř

Jan Tomáš ek

Lubomír Doudě ra

Mediální partneři

FOTBAL v krajiČ asopis  

Pivovar 
Rohozec

Restaurace 
steak bar Tropical

specializovaný fotbalový obchod

Hitrádio Magic
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Slavnostní zahájení

  Slavnostní rozlosování 5. roč níku 
Jaromě ř ské TROPICAL FAIN LIGY firem 2011 
probě hlo jako již  tradič ně  v krásných 
prostorách Mě stské Dvorany ve Smiř icích. 
Letoš ní systém losování byl oproti loň ským 
roč níků m trochu pozmě ně n a tou hlavní 
změ nou bylo, ž e losování provádě li dě ti 
Jaromě ř ského fotbalového oddílu TJ Jiskra 
Jaromě ř . Tyto dě ti vž dy za kaž dý tým vytáhli z 
osudí losovací č íslo, podle kterého byly 
jednotlivé týmy rozdě leny do speciálního 
herního klíč e, jak je tomu kaž dý rok. 

  Prů bě h več era zpestř il i rozhovor s 
Martinem Kilevníkem, který se díky 
Jaromě ř ské TROPICAL FAIN LIZE firem a 
jeho krásnému gólu dostal až  do televize 
NOVA, do ankety ,,borec na konec" . 

  Slavnostního več era se jako moderátor ujal 
poprvé Aleš  Javů rek a nutno ř íci, ž e se mu 
jeho premiéra velmi vydař ila. Po samotném 
rozlosování byly vš ichni př ítomní již  natě š eni 
na pě kný raut, kde se probírali ambice a cíle 
jednotlivých týmů .

TROPICAL FAIN LIGA 2011
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V sobotu 8.1.2011 se 
uskuteč nilo 1. kolo 
Jaromě ř ské TROPICAL FAIN 
LIGY firem 2011. Letoš ního 
roč níku této halové 
fotbalové ligy firem se 
úč astní 15 firem, které jsou 
vž dy rozdě leny do 3 skupin 
po 5ti týmech. Systém tě chto 
skupin je stejný jako v 
př edeš lých roč nících. Tento turnaj se již  podruhé 
odehrál v nové sportovní hale v Jaromě ř i (ASVAJ). 
První turnaj byl plný velkých oč ekávání, s č ím do turnaje 
vyrukují jednotlivé týmy –  hlavně  pak 3 nováč ci. Nutno 
ř íci, ž e o př ekvapení urč itě  nebyla nouze…

  Týmy se opě t 
utkaly v nové 
sportovní hale v 
Jaromě ř i dle 
př edem daného 
rozlosování. Ve 2. 
kole dne 15.1.2011 
byla k vidě ní ř ada 
pě kných gólů  a 
zápasů , ve kterých 
se snažily týmy 
vybojovat co 
nejvíce bodů  do 
koneč né tabulky.

TROPICAL FAIN LIGA 2011



  9

Jaromě ř ská 
TROPICAL FAIN 
LIGA firem 2011 
se tř etím kolem 
dne 12.2.2011 
př ehoupla do své 
druhé poloviny. 
Ve tř etím kole byla 
k vidě ní ř ada 
zajímavých a 
př ekvapivých 
výsledků , které ješ tě  více zamotaly situaci ohledně  týmů  
usilujících o finálovou pě tici nejlepš ích pro závě reč né 5. - 
finálové kolo.

Jaromě ř ská TROPICAL FAIN LIGA firem 2011 
se pomalu ale jistě  př iblíž ila ke svému konci. 
Dne 26.2.2011 pokrač ovala již  svým 4., 
posledním kolem základní č ásti. V tomto kole 
se definitivně  urč ilo nasazení týmů  pro kolo 
finálové. K vidě ní tak byla ř ada napínavých 
zápasů , ve kterých š lo týmů m opravdu o 
hodně .

TROPICAL FAIN LIGA 2011
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  Jaromě ř ská TROPICAL FAIN LIGA firem vyvrcholila 
dne 12.3.2011 svým finálovým kolem. Týmy se 
utkaly ve 3 skupinách na základě  získaných bodů  z 
př edeš lých 4 turnajů .
  Finálovou skupinu zvládl suverénně  tým Rudolfa 
Poláka a tímto mohutným finiš em jen tě sně  př edstihl 
v celkovém poř adí tým V+J Rodos, který obsadil ve 
finálové skupině  i celkově  stř íbrnou pozici. Na tř etím 
místě  ve skupině  se umístil nováč ek turnaj, tým SAM 
73. Jako č tvrtý se pak umístil tým Kimberly Clark 
následovaný týmem Jiř ího Pacovského. 
  Nezbývá než  podě kovat zúč astně ným týmů m za 
př edvedené výkony, stejně  tak rozhodč ím 5. roč níku Jaromě ř ské TROPICAL FAIN LIGY firem 
2011, kterými byly pp. Petr Buchta a Š tě pán Janeč ek z Jaromě ř e.

TROPICAL FAIN LIGA 2011
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Slavnostní zakonč ení

  Dne 15.4.2011 se v dů stojnické besedě  v 
Josefově  (PDA) uskuteč nilo slavnostní 
zakonč ení 5. roč níku Jaromě ř ské TROPICAL 
FAIN LIGY firem 2011.
 
  Tohoto slavnostního zakonč ení se 
zúč astnilo na 170 lidí z ř ad ř editelů  firem, 
vzácných hostů  a samotných hráč ů . Mezi 
pozvanými byly např . pp. Ladislav 
Š korpil(sportovní ř editel FCHK), Ing. Jiř í 
Klepsa(Starosta mě sta Jaromě ř ), Ladislav 
Brož (Př edseda TMK KFS), Rudolf 
Polák(Zastupitel KH kraje) a dalš í… .
 
 Moderování več era se ujala osvě dč ená 
moderátorská dvojice ve slož ení: Aleš  
Javů rek a Pavel Schröfell. Svého úkolu se 
zhostila na výbornou a svým vtipem bavila 
celý sál. V prů bě hu več era byly př edány ceny 
vš em zúč astně ným týmů m vč etně  cen 
jednotlivců m. Oproti př edeš lým roč níků m 
byl več er zpestř en hudební vlož kou v podání 
výborného muzikanta,  p. Františ ka Nedvě da 
mladš ího.
 
  Po slavnostním př edání vš ech cen 
následoval ,,tropický" raut v podání Steak 
restaurace TROPICAL p. Michala Ulrycha z 
Č eské Skalice, na kterém si vš ichni 
návš tě vníci velmi pochutnali a tímto p. 
Ulrychovi ješ tě  jednou dě kujeme.
 
  Jaromě ř ská TROPICAL FAIN LIGA firem 
2011 má za sebou již  svů j 5. roč ník. Již  nyní 
spř ádáme plány na roč ník š estý, který 
bychom rádi již  koneč ně  rozš íř ili i za hranice 
mě sta Jaromě ř … .Zájemci o úč ast v tomto 
roč níku se již  nyní mů ž ou hlásit –  viz. sekce 
kontakty - FAINSPORT

TROPICAL FAIN LIGA 2011
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Prodejní sklad 
sudového piva

Areál ČSAD 
Jaroměř – Josefov

Tel.: 491 810 858 
mob.: 777 730 520
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JELICHOV CUP 2010

   V př edvánoč ním víkendu, ve dnech 18.-19.12.2010 se 
uskuteč nil v nové sportovní hale v Jaromě ř i již  7. roč ník 
halového fotbalového turnaje Jelichov Cup, který poř ádá 
naš e sdruž ení FAINSPORT.
 
Do tohoto víkendového turnajového klání se př ihlásilo 25 
týmů  z celého Královehradeckého kraje, ale tř eba i z 
dalekého Turnova. 

Jelichov Cupu 2010 se tradič ně  úč astnila celá ř ada 
známých ligových hráč ů , např .: (Kraják, Janouš ek, 
Podě bradský, Duchnič , Frydrych, Gorol, Hodas a mnoho 
dalš ích)

Nutno ř íci, ž e turnaj ovládli nováč ci neboť na prvních 4. 
místech se umístili hned 3 a DRUNK TEAM dokonce celý 
turnaj vyhrál. 

  Veliké podě kování pak patř í samozř ejmě  i rozhodč ím tohoto 
nároč ného víkendového maratonu, kterými byli pp. Buchta, 
Janeč ek, Oulický.

Individuální ceny:
Nejlepš í hráč : Petr Veselka (Drunk Team)
Nejlepš í stř elec: Roman Jelínek 
(Babylon Jaromě ř  –  11 gólů )
Nejlepš í brankář : Jaroslav Kosina 
(Slavoj Houslice)
Cena FAIR PLAY: Lambáda HK

Podě kování patř í v neposlední ř adě  i sponzorů m 7. 
roč níku Jelichov Cupu, kterými jsou:

l  l 
TIPSPORT l Velkoobchod TRIO –  sklad piva l Ovoce a 
zelenina Kamil Mach l Bowling centrum Jaromě ř  l Hostinec 
Rů ž ovka l SAM 73 Jaromě ř  l PORZELACK l Tipsport Bar 
Josefov l SABE l Hitrádio MAGIC l Fotbal v kraji

Restaurace steak Bar TROPICALPivovar Rohovec,  



Sportovní hry Kimberly Clark 2011

  V roce 2011 jsme byli pož ádáni firmou Kimberly Clark 
o zorganizování velké interní akce. Jednalo se o 
sportovní hry této nadnárodní firmy. 

Hry jsme zorganizovali v novém a krásném areálu 
,,ASVAJ". Soutě ž ilo se v tě chto disciplínách: Hod koulí, 
Skok do dálky, Skok do výš ky, Fotbal, sprint na 100m, 
sprint na 400m a jako doplň kový sport se hrál volejbal. 
Urč itě  nejvě tš í úspě ch sklidila disciplína v hodu koulí, 
které se zúč astnili snad vš ichni úč astníci her, kterých 
bylo dohromady 60. 

Souč asně  s tě mito hrami probíhalo i zápolení dě tí 
zamě stnanců , kteř í kopírovali vž dy své rodič e ve 
stejných disciplínách. Tohoto krásného sportovního 
dne se zúč astnili i 2 nejvyš š í muž i firmy Kimberky Clark, 
a to pánové: Tonny McNally a Jan Kintera. Na vš echny 
úč astníky č ekali pě kné ceny. 

K dispozici bylo samozř ejmě  i kvalitní obč erstvení. 
Nutno ř íci, ž e k bezproblémové organizaci tě chto her 
nám pomohl i již  zmíně ný a opravdu velmi útulný areál 
,,ASVAJ".
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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.


