




Letos slavíme veliké jubileum. Je to již přesně      
10 let, kdy vznikla Jaroměřská FAIN LIGA firem,     
a tudíž vydáváme již jubilejní 10. výtisk tohoto 
našeho časopisu. Letošní rok považujeme za 
,,přelomový“, neboť vstupujeme do další dekády 
a nutno říci, že se jednalo od slavnostního 
zahájení, přes odehrané turnaje, až po slavnostní 
zakončení jednoznačně o nejpovedenější ročník 
této populární halové ligy firem.

Nyní zajišťujeme a pořádáme:
l 
l Jelichov Cup – Největší halový 
 fotbalový turnaj Východních Čech
l Sportovní hry firmy Kimberly Clark

Dále chceme pořádat:
l Hradeckou a Pardubickou 
l PROST FAIN LIGU firem 
l Kulturně - společenské akce
l Akce na klíč pro firmy
l Sportovní akce – vnitropodnikové turnaje
l Fotbalové, nohejbalové, tenisové a jiné turnaje

Jaroměřskou PROST FAIN LIGU firem

l

FAIN SPORT
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FAINSPORT
Hustířanská 148, Velichovky 552 11

Jiří Lebedinský      tel: 604 187 273   e-mail:lebedinsky@fainsport.cz
Lukáš Kejzlar         tel: 776 346 359   e-mail:kejzlar@fainsport.cz
Roman Bedlek      e-mail:bedlek@fainsport.cz  tel: 728 513 143 
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Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016 má za sebou    již  p o uz e  tř i f ir m y,  k te ré  h rají FAIN LIGU od jejího samotného 
v Jaroměři již úctyhodných 10 ročníků, a tudíž tímto bulletinem založení, a jsou to firmy: Kimberly Clark, Autoprofi@Ma-
slavíme velké jubileum! Za tuto dobu se v ní vystřídalo několik tějovský a V+J Rodos, kterým tímto patří obrovský dík                 
desítek významných firem z celých Východních Čech. Velikou a  poděkování  za  dlouholetou  důvěru  a  spolupráci.
zajímavostí je určitě fakt, že momentálně jsou v naší lize firem 

II. liga

I. liga

Specializovaný obchod 
s nářadím
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Partneři Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2016

Generální partner

Speciální partner

Mediální partneři

Sponzoři

Hlavní partneři
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Slavnostní zahájení

  Ve čtvrtek 7.1.2016 se uskutečnilo slavnostní zahájení 
jubilejního 10. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 
2015! V letošním roce došlo ke změně místa tohoto 
rozlosování. Po deseti letech jsme zvolili sál jaroměřského 
divadla a nutno říci, že toto byla jedna ze zásadních a kladných 
změn. 
  Další  významnou změnou tohoto rozlosování bylo doplnění 
tradičního moderátora této akce p. Pavla Schröffela o známou 
osobnost a moderátora ČT 4 sport p. Davida Pospíšila. Jejich 
moderování bylo opravdu na špičkové úrovni a po celý večer 
bylo plné překvapení a zábavných momentů.
  Na této společenské akci nechyběla samozřejmě tradičně 
řada známých osobností, mezi které patřily např. p. Ing. Jiří 
Klepsa (starosta města Jaroměř), p. Ladislav Škorpil (bývalý 
trenér reprezentace ČR), p. Karel Brendl (majitel firmy PROST-
generální partner akce), p. Tonny McNally (generální ředitel 
firmy Kimberly Clark) a mnoho dalších známých a významných 
tváří…
  V průběhu večera došlo tradičně k prezentaci všech dvaceti 
zapojených společností (účastníků), proložené videem             
z loňského ročníku. Známé osobnosti pak vylosovaly herní 
čísla pro zúčastněné firmy do předem připraveného herního 
klíče. 
  Po prezentaci firem a slavnostním rozlosování proběhl 
tradiční raut, na kterém se probírali veškeré další podrobnosti 
tohoto fotbalového projektu.
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   Skupina ,,C“ – 1 ligy byla vrcholem dne. Jestliže předchozí dvě skupiny      
2. ligy byly vyrovnané, tak tato skupina nabídla přítomným divákům 
opravdovou fotbalovou lahůdku. Od prvního zápasu se bojovalo v každém 
zápase o body až do samotného konce zápasů. První místo v této nabité 
skupině nakonec vybojoval nestárnoucí tým V+J Rodos následovaný 
týmem Kimberly Clark. Třetí místo obsadil PL Servis a na čtvrtém místě 
skončil tým Skaličan. Poslední místo v této skupině pak obsadil PORZELACK.

   Poslední skupina ,,D“ – 1. ligy měla jasného lídra. Tím se stal tým PROST, 
který vyhrál všechny své čtyři zápasy. Druhé místo obsadil tým CZ 
PLACHETKA, pro který to byl velmi povedený turnaj. Bronzový stupínek ve 
skupině obsadil tým Autoprofi&Matějovský, pro který je však získaný počet 
bodů určitě velikým zklamáním. Na předposledním místě ve skupině 
skončil nováček turnaje, tým E-Fyzio následovaný týmem ZD Dobrá Voda.

Skupina ,,A“ - 2. ligy byla od začátku velmi vyrovnaná a napínavá. Vítězství v ní 
nakonec vybojoval nováček turnaje, tým MJ Střechy. Na druhém místě se díky 
vzájemnému zápasu umístil Primátor, pro který to byl velmi povedený turnaj. Na 
třetím místě se umístil PROFIMARKET, který se do FAIN LIGY vrací po pětileté 
pauze. Bramborovou medaili bral tým VENEZIA následovaný posledním týmem 
JUTA, pro který byl tento turnaj výsledkově smolný, neboť herně v žádném 
zápase vyloženě nepropadl.

Dopolední skupinu ,,B“ - 2. ligy vyhrál vcelku suverénně tým Hitrádia MAGIC. Na 
druhém místě se umístil opět díky lepšímu vzájemnému zápasu VF Electric před 
třetím v pořadí, týmem HAUK. Bramborovou medaili v této skupině bral 
nakonec tradiční tým FAIN LIGY, tým Kamila Macha. Poslední místo ve skupině 
pak obsadil tým Malby Beran.

Výsledky 1.kolo – 1. liga

Výsledky 1.kolo – 2. liga
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Skupina ,,C“ – 1. ligy vyhrál tým 
Skaličanu, když ztratil pouhé 2 body   a 
výrazně si tak polepšil v celkovém 
pořadí. Na druhém místě skončil 
překvapivě, ale zaslouženě tým 
PORZELACKU následovaný bron-
zovým týmem PL Servis. Na čtvrtém 
místě se umístil tým ZD Dobrá Voda, 
který však rozhodně herně nezklamal. 
Poslední místo ve skupině obsadil tým 
CZ PLACHETKA, kterému tento turnaj 
hrubě nevyšel a nezískal ani bod.

Skupina ,,D“ – 1. l igy vyhrál 
nestárnoucí tým V+J Rodos, a zařadil 
se tak mezi adepty na celkové 
vítězství. Druhé místo v této skupině 
obsadil tým Autoprofi&Matějovský 
následovaný bronzovým týmem 
Kimberly Clark. Až na čtvrtém místě 
skončil dosavadní suverén a vítěz 
předchozích čtyř ročníků, tým PROST, 
pro který byl tento turnaj velikým 
trápením. Poslední místo ve skupině 
obsadil tým E-Fyzio, který však 
rozhodně nezklamal, ale v této těžké 
skupině to neměl vůbec jednoduché.

Skupinu ,,A“ - 2. ligy vyhrál možná trochu překvapivě, ale zaslouženě tým Kamila Macha. 
Druhé místo ve skupině obsadil tým Primátor, kterému se v letošním ročníku daří rovněž 
velmi dobře. Třetí místo obsadil tým Malby Beran, následovaný čtvrtým týmem 
VENEZIA. Na posledním místě ve skupině pak skončil tým MJ střechy, kterému se tento 
turnaj oproti prvnímu určitě nepovedl  podle očekávání.

Skupinu ,,B“ - 2. ligy vyhrál s přehledem tým HAUK a výrazně si tak pomohl v celkovém 
pořadí. Druhé místo obsadil další letošní favorit, tým Hitrádia MAGIC. Na třetím místě se 
umístil nabitý tým VF Electric. Čtvrté místo ve skupině pak obsadil PROFI-MARKET, který 
určitě se svým výkonem v tomto turnaji nebyl spokojen. Poslední místo ve skupině pak 
obsadil tým JUTA.

Výsledky 2.kolo – 1. liga

Výsledky 2.kolo – 2. liga

 2. liga

 1. liga
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Výsledky 3.kolo – 1. liga

Výsledky 3.kolo – 2. liga

Skupina ,,C“ – 1. ligy byla napínavá v každém zápase a důkazem toho je spousta 
remízových zápasů v této skupině. Vítězem se stal nakonec tým Kimberly Clark, 
který si hodně polepšil v celkovém pořadí a drží průběžné třetí místo. Na druhém 
místě v této skupině skončil možná trochu překvapivě, ale naprosto zaslouženě 
hořický tým ZD Dobrá Voda, následovaný bronzovým týmem CZ PLACHETKA. Až 
na čtvrtém místě pak skončil tým SKALIČAN. Poslední místo v této skupině 
obsadil tým Autoprofi&Matějovský, kterému se tento turnaj hrubě nevydařil.

Skupinu ,,D“ – 1. ligy vyhrál zaslouženě tým PROST a napravil tak bodové 
zaváhání z minulého kola. Na druhém místě se umístil tým V+J Rodos, který se 
tak drží i na průběžném druhém místě v celkovém pořadí 1. ligy. Třetí místo ve 
skupině obsadil tým PL Servis, následovaný čtvrtým v pořadí, týmem 
PORZELACK. Poslední místo obsadil tým E-Fyzio, kterému se tento turnaj moc 
nevydařil.

Skupinu ,,A“ - 2. ligy vyhrál zaslouženě tým Kamila Macha, který potvrdil 
výkonnostní růst. Druhé místo obsadil tým HAUK a upevnil si tak vedoucí místo   
v celkovém pořadí 2. ligy. Na třetím místě skončil tým Malby Beran, následovaný 
čtvrtým v pořadí - Primátorem, kterému tento turnaj vůbec nevyšel. Poslední 
místo v této skupině pak obsadil tým JUTA.

Skupinu ,,B“ - 2. ligy vyhrál tým VENEZIA, následovaný stříbrným týmem VF 
Electric. Pro oba tyto týmy znamenalo toto kolo velmi solidní bodový zisk. Třetí 
místo obsadil tým MJ Střechy, který však určitě nebyl s bodovým ziskem 
spokojen. Až předposlední v této skupině skončil dosavadní lídr celkového pořadí 
2. ligy, tým Hitrádia MAGIC. Poslední ve skupině pak skončil tým PROFIMARKET. 
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Skupina ,,C“ – 1. ligy měla jasného lídra a tím byl tým Kimberly Clark, který 
dokonale využil své šance a dotáhl se na samotné čelo 1. ligy. Druhé místo ve 
skupině obsadil tým E-Fyzio, pro který to byl dosud nejpovedenější turnaj v tomto 
ročníku. Na třetím místě ve skupině skončil tým Autoprofi&Matějovský, který se 
po dlouhé době neprobojoval do finálové ,,pětky“. Čtvrté místo obsadil mladý 
tým CZ Plachetka, kterému se v tomto ročníku hrubě nedařilo. Poslední místo       
v této skupině obsadil tým PORZELACK, který se na tento turnaj bohužel 
nedostavil, a tak mu byly všechny jeho zápasy kontumovány.

Skupina ,,D“ – 1. ligy slibovala 
napínavou podívanou, neboť se v ní 
představily hned čtyři týmy, které 
nakonec skončily ve finálové 
,,pětce“. Tuto těžkou skupinu dokázal 
vyhrát tým PROST, následovaný 
týmem PL Servis, který se podruhé za 
sebou probojoval mezi nejlepších 
pět týmů 1. ligy. Na třetím místě 
skončil tým V+J Rodos, který si tím 
zajistil v tomto pro něj úspěšném 
ročníku boj o mety nejvyšší. Čtvrté 
místo obsadil tým Skaličan, kterému  
i tento malý bodový zisk stačil na 
účast ve finálové ,,pětce“. Poslední 
místo ve skupině pak obsadil tým ZD 
Dobrá Voda,  který rozhodně 
nezklamal, ale měl to v této skupině 
velmi těžké.

Výsledky 4.kolo – 1. liga

Výsledky 4.kolo – 2. liga

Skupinu ,,A“ - 2. ligy vyhrál s přehledem tým HAUK, který si tak upevnil průběžné 
první místo v celkovém pořadí. Na druhém místě skončil tým Hitrádia MAGIC. 
Bronzovou pozici obsadil tým Kamila Macha. Na čtvrtém místě  se umístil tým 
JUTY, který si připsal své první vítězství v letošním ročníku. Poslední místo v této 
skupině obsadil tým VENEZIA, kterému se tento turnaj vůbec nepovedl. 
 
Skupinu ,,B“ - 2. ligy vyhrál suverénně tým VF Electric, který se tak drží na 
průběžné druhé – postupové pozici. Druhé místo v této skupině obsadil tým 
PROFIMARKET, kterému jen těsně unikl postup mezi pět nejlepších týmů 2. ligy. 
Na třetím  místě v této skupině skončil tým Malby Beran, následovaný týmem 
MJ Střechy. Poslední místo v této skupině pak obsadil tým Primátoru.
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Rovněž i skupina o udržení 1. ligy řešila neúčast jednoho týmu v tomto finálovém turnaji, 
a to týmu PORZELACK. Tuto skupinu vyhrál nakonec suverénně tým 
Autoprofi@Matějovský a alespoň trošičku si spravil dojem po celkově nevydařeném 
ročníku. Na druhém místě v této skupině skončil tým E-Fyzio, kterému se díky tomuto 
povedenému turnaji podařilo zachránit v 1. lize. Třetí místo bral tým CZ PLACHETKA. Na 
čtvrtém místě skončil tým ZD Dobrá Voda, který však pro příští ročník sestupuje do 2. ligy. 
Poslední místo ve skupině obsadil již zmiňovaný tým PORZELACK.

Finálová skupina slibovala již před svým 
začátkem obrovskou bitvu do posledního 
zápasu, což se nakonec bezezbytku 
potvrdilo. Suverénně si v této skupině 
počínal tým PROST, který tak dokázal 
FAIN LIGU vyhrát 5x za sebou! Na druhém 
místě ve skupině, ale i celkově skončil 
ambiciózní tým Kimberly Clark, o jehož 
umístění rozhodl přímý a nervy drásající 
zápas s PROSTEM. Třetí místo ve finálové 
skupině obsadil tým SKALIČAN a jen 
vinou horšího skóre mu toto umístění 
uniklo v celkovém pořadí. Čtvrté místo ve 
finálové skupině bral nestárnoucí tým V+J 
Rodos, kterému se podařilo udržet třetí  
příčku celkově a završil tak velmi 
povedený ročník. Páté místo ve skupině, 
ale i celkově pak uzavřel tým PL Servis.

Ve skupině o umístění 2. ligy se nejlépe vedlo týmu MJ Střechy, který ji vyhrál a výrazně 
si tak polepšil v celkovém pořadí. Na druhém místě v této skupině skončil tým Malby 
Beran, pro který se rovněž jednalo o povedený turnaj. Bronzový stupínek obsadil tým 
PROFIMARKET. Na čtvrtém místě v této skupině se umístil tým Primátor, následovaný 
posledním v pořadí, týmem JUTY, který se však i přes poslední místo prezentoval 
sympatickými výkony.

Skupina o postup 2. ligy byla poznamenána neúčastí týmu Hitrádia MAGIC v tomto 
finálovém turnaji. Vyhrál ji tým HAUK, který tak potvrdil své výsostné postavení ve 2. 
lize a vybojoval si právo postupu do 1. ligy pro příští ročník. Na druhém místě ve 
skupině a zároveň i celkově skončil tým VENEZIA, kterému se mocný finiš vyplatil. Třetí 
místo v této skupině obsadil smolně tým Kamil Mach, kterému pak celkové třetí místo 
uteklo opravdu o kousíček. Na čtvrtém místě ve skupině skončil nabitý tým VF Electric, 
kterému však tento bodový počin při zaváhání týmu Kamila Macha stačil na celkově 
třetí místo ve 2. lize. Poslední místo obsadil již zmiňovaný tým Hitrádia MAGIC, 
kterému byly všechny zápasy kontumovány.

Finálové kolo – 1. liga

Finálové kolo – 2. liga
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Slavnostní  zakončení

  Dne 1.4.2016 se uskutečnil slavnostní galavečer jubilejního 10. ročníku 

Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2016. 

  Doslova narvaná Důstojnická beseda v Josefově, kde sedělo na 300 hostů, 

viděla obrovskou show. Večerem provázeli moderátoři, pp. David Pospíšil a 

Pavel Schrofel. Večer to byl hodně vzpomínkový, což připomněl i veliký 

,,banner“ shrnující všech 10 ročníků Jaroměřské FAIN LIGY ve fotografiích            

a statistikách.

  V průběhu večera proběhla nově i dražba velmi vzácných dresů. Dražen byl 

podepsaný dres Tomáše Koubka ze zápasu české reprezentace ve Švédsku, 

stejně tak dres Michala Kadlece podepsaný od všech reprezentantů. Jako vrchol 

dražby byl pak dražen vzácný dres Gabriely Soukalové z Holmenkollenu! Tento 

dres vydražil p. Karel Brendl za 30.000Kč! Celkově přinesla dražba 38.500Kč, 

které byly předány Základní škole speciální v Jaroměři.

  Toto vše bylo zpestřeno módní přehlídkou sportovního oblečení značky JAKO 

(Speciální partner slavnostního zakončení) v podání Máša Agency, a jako vrchol 

večera pak byla přehlídka v plavkách. 

  Tato módní přehlídka byla opravdovým vrcholem večera, neboť po prohrané 

sázce se jí zúčastnili i hráči týmu Kimberly Clark a odměnou jim byl potlesk ve 

stoje vyprodaného sálu důstojnické besedy v Josefově.
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JELICHOV CUP 2015

Sponzoři 12. ročníku

 Jelichov Cupu: 

Pivovar Rohozec

PROST – Karel Brendl

 Restaurace steak 

Bar TROPICAL

Velkoobchod TRIO 

– sklad piva

Ovoce a zelenina 

Kamil Mach

Bowling centrum Jaroměř

Hostinec Růžovka

SABE

TIPSPORT Bar Josefov

Restaurace 

GRANDE PATRIA

Hitrádio MAGIC

MOTO Mach Jaroměř

BENESPORT

PORZELACK, Fotbal v kraji

BISON

 Internetovka.cz
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  V tradiční termínu 11.-13.12.2015 se uskutečnil v jaroměřské hale Cuba Libre a Vítěz tohoto zápasu. Vyrovnané skóre 1:1 nakonec 
ASVAJ již 12. ročník turnaje Jelichov Cup 2015. Tohoto turnaje se po znamenalo penaltový rozstřel, ve kterém byli šťastnější hráči z Trutnova 
dvou letech zúčastnil maximální možný počet 30ti účastníků z celých (Cuba Libre). 
Východních Čech. Turnaj byl rozlosován do 6ti základních skupiny, když   V posledním čtvrtfinále se střetly stejně jako vloni týmy FC Jelichov a 
do finálového dne postoupily vždy jen dva nejlepší týmy z těchto skupin. Golden Guns a stejně jako vloni došlo po remíze 2:2 na penalty. Ty 
  Jelichov Cupu se účastní pravidelně každý rok řada kvalitních týmů. Do nakonec lépe zvládli hráči FC Jelichov a postoupili tak do semifinále 
nedělního finálového dne se tak nedostala řada týmů, které by mohly turnaje.
pomýšlet klidně i na celkové vítězství a rovněž i týmů, které již tento 
turnaj dokázaly vyhrát. Napříkad ,,Triumphus“ (Janoušek, Šisler, 
Ottmar, Klapka…), T.T.I.Team (Radouš, Vágner, Kopecký…), Joga Bonito 
(Ehrengerger, Kabourek, Valášek…), Káňata Broumov (Klapkovský, 
Khun, Hlava L….), Atlético Chuligan Dobruška (Hašek, Týfa, Hlava D…..), 
nebo MAMBO (Žalman, Pavlásek, Kašprišin…)
  Do finálového dne se nakonec probojovalo 12 nejlepších týmů, které 
byly rozděleny do tří čtyřčlenných skupin. Z těchto finálových skupin 
postoupily do čtvrtfinále vždy dva nejlepší týmy a dva nejlepší týmy ze 
třetích míst.
  V prvním čtvrtfinále vedl favorit FC Antiga Sempre, v brance s ligovým 
Tomášem Holým, nad týmem Zdraví muži 3. tisíciletí ještě chvilku před 
koncem 2:1, ale nakonec utkání ztratil a prohrál 2:3. 
  Druhé čtvrtfinále proti sobě svedlo DRUNK TEAM  a ,,domácí“ Babylon 
Jaroměř. V tomto vyrovnaném utkání branka nepadla, a tak přišly na 
řadu penalty. Ty nakonec zvládli lépe hráči DRUNK TEAMU a díky tomu 
postoupili do finále turnaje.
  Ve třetím čtvrtfinále se utkali dva nováčci tohoto turnaje, a to týmy 
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JELICHOV CUP 2015

  V prvním semifinále na sebe narazili Zdraví muži 3. tisíciletí a Cuba Libre, 
čili oba nováčci tohoto ročníku.  Z vítězství se nakonec radoval zaslouženě 
tým Zdraví muži 3. tisíciletí a postoupil do finále. 
  Ve druhém semifinále se utkal nejúspěšnější tým historie turnaje FC 
Jelichov s DRUNK TEAMEM. Vyrovnaný zápas rozhodla jediná chyba, a tak 
se po nejtěsnějším možném vítězství radoval z postupu do finále 
,,hradecký“ DRUNK TEAM.
  V zápase o bronz rozstřílel tým FC Jelichov soupeře Cuba Libre vysoko 6:0 a 
obhájil tak loňské 3. místo.
  Ve finále se utkal DRUNK TEAM  a nováček turnaje, tým Zdraví muži 3. 
tisíciletí. Finále bylo od začátku        v režii DRUNK TEAMu a výsledkem toho 
bylo vítězství 2:0  a vítězství v turnaji, což tento tým dokázal již v roce 2010. 
Vítězství to bylo naprosto zasloužené, neboť se ještě nikdy ve 12ti leté 
historii nestalo, aby vítězný tým nedostal za deset zápasů v turnaji ani jeden 
gól!
  Velikou pochvalu za zvládnutý maratón 86ti zápasů za víkend si pak 
zaslouží rozhodčí tohoto turnaje, kterými byli tradičně pp. Lukáš Tryzna, 
Petr Buchta a Štěpán Janeček.

Nejužitečnější hráč: Jiří Poděbradský (FC Jelichov)
Nejlepší brankář: Jan Stejskal (DRUNK TEAM)
Nejlepší střelec: Jakub Krčál (Zdraví muži 3. tisíciletí)
Cena Fair Play: Vítěz tohoto zápasu
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Sportovní hry Kimberly Clark 2016

V.  ROČNÍK

V sobotu 18.6.2016 jsme zorganizovali již pátý ročník 

tradiční akce s názvem: „Sportovní hry Kimberly Clark“.  

Letošní počasí naštěstí nepřipustilo loňskou ,,nouzovou“ 

variantu, která spočívala v nutnosti uspořádat sportovní 

hry v hale, a tak jsme mohli opět zápolit v krásném areálu  

ASVAJ  v Jaroměři.

Sportovalo se v těchto disciplínách:

n   Běh na 100 metrů

n   Hod oštěpem

n   Hod diskem

n   Hod koulí

n   Skok vysoký

n   Skok do dálky

Populární byla i nová sportovní hra Kubb.

Závodilo se s velikým zápalem a zaujetím, neboť většina       

z přítomných soutěžila v těchto sportovních disciplinách 

vůbec poprvé v životě. 

Stejné disciplíny (kromě hodu oštěpem a diskem) si 

vyzkoušely i děti zaměstnanců a nutno říci, že svým 

zájmem a nasazením se vyrovnaly rodičům. Za své 

výkony také všichni tito malí sportovci obdrželi náležitou 

odměnou.

Sportovní dopoledne bylo následně zpestřeno ukázkou 

jaroměřské gymnastiky.

K pohodovému průběhu sportovního zápolení přispělo 
   

rovněž i kvalitní občerstvení, které i letos zorganizoval 

p. Lukáš Kejzlar a jeho tým.

Pátý ročník je za námi a nám nezbývá, než se těšit na ten 

příští, v pořadí už šestý.
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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.


