




 Je to skoro neuvěřitelné, ale 
vydáváme již 9. číslo našeho 
tradičního bulletinu. V letošním roce 
se nám bohužel nepodařilo otevřít 
halovou fotbalovou ligu firem v 
Hradci Králové, ale o to více nás těší 
zájem týmů (firem) z hradecké ligy, 
hrát tuto tradiční ligu firem v 
Jaroměři. 

Nyní zajišťujeme a  pořádáme:

l 

l 

 

l 

Jaroměřskou PROST FAIN LIGU firem
Jelichov Cup – Největší halový fotbalový 
turnaj Východních Čech
Sportovní hry firmy Kimberly Clark

l

Dále chceme pořádat:
l  

l 

l 

l 

l 

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

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 2015

Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2015 má za momentálně jsou v naší lize firem již pouze 3 
sebou v Jaroměři již úctyhodných 9 ročníků. Za firmy, které hrají FAIN LIGU od jejího 
tuto dobu se v ní vystřídalo několik desítek samotného založení, a jsou to firmy: Kimberly 
významných firem z celých Východních Čech. Clark, Autoprofi@Matějovský a V+J Rodos 
Velikou zajímavostí je určitě fakt, že 

II. liga

I. liga
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Partneři Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2015

Generální partner

Mediální partneři

Sponzoři

Hlavní partneři
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Slavnostní zahájení

  Ve středu 7.1.2015 se uskutečnilo slavnostní 
zahájení Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2015! 
Toto slavnostní zahájení se uskutečnilo tradičně v 
městské Dvoraně ve Smiřicích. 

Na této společenské akci nechyběla tradičně řada 
známých osobností, mezi které patřily např. p. Ing. 
Jiří Klepsa (starosta města Jaroměř), p. Václav 
Andrejs (předseda VV KFS KHK), p. Karel Brendl 
(Majitel firmy PROST) a mnoho dalších známých 
tváří…

V průběhu večera došlo tradičně k prezentaci všech 
dvaceti  zapojených společností (účastníků) 
proložené videem z loňského ročníku. Všech těchto 
dvacet týmů si vylosovalo svá herní čísla, díky 
kterým byly zařazeni do předem stanoveného 
herního klíče. Průběhu večera se moderátorsky 
zhostil tradičně na výbornou p. Pavel Schröffel. 

Po prezentaci firem a slavnostním rozlosování 
proběhl tradiční raut, na kterém se probírali veškeré 
další podrobnosti tohoto fotbalového projektu.
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JAROMĚŘSKÁ PROST FAIN LIGA 2015

Odpolední skupina ,,C“ – 1. ligy byla od začátku velmi zajímavá a předem bylo 
jasné, že bude i vyrovnaná, což se nakonec i ukázalo. Vítězství v této skupině 
vybojoval tým PROST na lepší vzájemný zápase před týmem SKALIČANu. 
Bronzovou pozici pak vybojoval další ,,vlčák“ v řadě, tým CZ PLACHETKA. Čtvrté 
místo v této skupině vybojoval letošní nováček, který postoupil z 2. ligy, a tím je 
KMKL Valvoline, který se prezentoval velmi dobrými výkony. Poslední místo ve 
skupině pak obsadil tým Školka ANTONIE.

Ranní skupinu ,,A“ - 2. ligy

Dopolední skupina ,,B“ - 2. ligy

 ovládl naprosto suverénně a zaslouženě tým SK Goll 
Běloves. Na druhém místě se umístil tým jaroměřských ,,hokejistů“ PP Pohony. 
Bronz bral v této skupině VF Electric. Na čtvrtém místě se umístil tým ZD Dobrá 
Voda, pro který byl tento bodový zisk, vzhledem ke kvalitám týmu určitě 
zklamáním. Poslední místo ve skupině pak obsadil tým VENEZIA. 

 byla o dost vyrovnanější, než ta ranní. Vítězství v 
ní nakonec vybojoval tým Kamila Macha a naznačil tak své letošní ambice. 
Druhé místo obsadil tým Primátoru následovaný pouze o skóre horším týmem 

Výsledky 1.kolo – 1. liga

Výsledky 1.kolo – 2. liga

Jestliže byla předešlá skupina 1. ligy 
vyrovnaná, tak to samé se dalo říct o 
této skupině - 
V dramatickém a přímém souboji o 
první místo nakonec vybojoval 
vítězství v této skupině tým 
Kimberly Clark a naznačil, že letos 
pomýšlí hodně vysoko.  Na druhém 
místě se nakonec umístil tým 
Autoprofi&Matějovský. Bronzovou 
medaili v této skupině vybojoval 
nestárnoucí kolektiv týmu V+J 
Rodos. Na čtvrtém místě se umístil 
tým s názvem PORZELACK. Poslední 
místo  pak  obsad i l  mladý  a  
perspektivní tým PL Servis.

Skupině ,,D“ – 1. ligy. 

 Hitrádia MAGIC .  
Č t v r t é  m í s t o  v e  
skupině vybojoval 
sympatický tým s 
n á z v e m  U N I Q A .  
Poslední místo ve 
skupině obsadil tým 
JUTA, který si bodový 
zisk z prvního turnaje 
představoval určitě 
jinak.

 2. liga

 1. liga
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JAROMĚŘSKÁ PROST FAIN LIGA 2015

Odpolední skupina ,,C“ – 1. ligy 

Večerní Skupina ,,D“ – 1. ligy

měla ,,papírově“ jasného favorita, kterým 
měl být tým Skaličanu. Tuto skutečnost však nakonec vůbec nepotvrdil a 
skupinu vyhrál mladý tým PL Servis. Hned dalším týmem, který skončil 
před favoritem této skupiny, byl nováček 1. ligy – tým KMKL Valvoline, 
který po výborných výkonech vybojoval 9 bodů. Na třetím místě se umístil 
nestárnoucí tým V+J Rodos. Až na 4. místě ve skupině pak skončil již 
zmíněný favorit skupiny, tým SKALIČANu. Poslední místo ve skupině pak 
obsadil tým Školka ANTONIE.

 slibovala již před svým začátkem velmi 
dramatickou podívanou, neboť se v ní utkaly hned 3 týmy, které byly po 
prvním turnaji na prvních 3 místech průběžného pořadí. V této nesmírně 
vyrovnané skupině nakonec zvítězil celkem suverénně tým PROST. Druhé 
místo ve skupině pak obsadil tým Kimberly Clark. Bronzový stupínek 
obsadil dvorský tým CZ PLACHETKA. Na 4. místě skončil tým PORZELACK, 
který v této skupině ze 4 zápasů hned 3x remizoval!. Až poslední místo ve 
skupině obsadil tým Autoprofi&Matějovský, pro který je tento bodový 
zisk určitě zklamáním. 

Ranní skupinu ,,A“ - 2. ligy vyhrál možná trochu překvapivě, ale zaslouženě 
tým VF Electric. Na druhém místě se umístil suverén prvního turnaje, tým 
SK Goll Běloves. Třetí místo vybojoval tým UNIQA následovaný týmem 
Kamila Macha. Poslední místo a 0 bodů obsadil tým PP Pohony, který se 

Výsledky 2.kolo – 1. liga

Výsledky 2.kolo – 2. liga

 2. liga

letos zatím poměrně trápí. 
 

byla o dost vyrovnanější, než ta 
ranní. Vítězství v ní nakonec 
vybojoval zaslouženě tým ZD 
Dobrá voda a napravil tak 
minulý nevydařený turnaj. Na 
druhém místě se umístil tým 
VENEZIA následovaný týmem 
Primátoru, který získal stejný 
počet bodů, ovšem měl horší 
vzájemný zápas. Na čtvrtém 
místě skončil tým Hitrádio 
MAGIC. Poslední místo pak 
zbylo na tým JUTA. 

Dopolední skupina ,,B“ - 2. ligy

 1. liga
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Výsledky 3.kolo – 1. liga

Výsledky 3.kolo – 2. liga

Odpolední skupinu ,,C“ – 1 ligy

Večerní Skupina ,,D“ – 1 ligy

 vyhrál na základě lepšího skóre tým PROST, 
následovaný mladým týmem PL Servisu, kterému se poslední 2 turnaje 
vydařili extrémně a rázem je na dostřel medailovým pozicím. Třetí místo v 
této skupině pak obsadil dnes velmi oslabený tým Autoprofi@Matějovský. 
Na čtvrtém místě skončil tým KMKL Valvoline, kterému se tento turnaj určitě 
nepodařil podle jeho představ. Poslední místo ve skupině pak obsadil 
nestárnoucí tým V+J Rodos, který nezískal ani bod, ale na jeho fotbal se dá 
stále dívat.

 byla velmi vyrovnaná a napínavá. Vítězství v ní 
vybojoval nakonec těsně tým Kimberly Clark, který táhne týmový výkon, 
ostrostřelec Martin Škoda, ale především osobnost Jirky Poděbradského. 
Na druhém místě, vinou pouze horšího skóre se umístil tým SKALIČANu. 
Třetí místo ve skupině obsadil dvorský tým CZ PLACHETKA. Bramborovou 
medaili pak obsadil tým Školka ANTONIE, pro který to byl nejvydařenější 
turnaj od začátku tohoto ročníku. Poslední místo ve skupině a bez získaného 
bodu pak obsadil tým PORZELACK.

Ranní skupinu ,,A“ - 2 ligy vyhrál naprosto zaslouženě a suverénně tým 
Primátor. Na 2 – 4 místě se umístili se stejným počtem 6ti bodů postupně 
týmy: ZD Dobrá Voda, Kamil Mach a UNIQA. Poslední místo ve skupině pak 

obsadil tým PP Pohony, který tak 
stále hledá formu z minulého 
ročníku. 

 
vyhrál možná trochu překvapivě, ale 
zaslouženě s plným bodovým ziskem 
tým VENEZIA. Druhé místo obsadil 
tým Hitrádio MAGIC, následovaný 
bronzovým týmem JUTA. Čtvrté 
místo ve skupině obsadil tým VF 
Electric, kterému se tento turnaj 
určitě nepodaři l  podle jeho 
představ. To samé se dá říct o 
nabitém týmu SK Goll Běloves, který 
získal pouhý bod a obsadil tak 
překvapivě až poslední místo v této 
skupině. 

Dopolední skupina ,,B“ - 2 ligy

Pořadí Název týmu Skóre Počet bodů

1. Primátor 39:29 25

2. Kamil Mach 36:23 21

3. ZD Dobrá Voda 35:19 20

4. SK Goll Běloves 36:25 20

5. VENEZIA 30:25 19

6. Hitrádio MAGIC 37:26 18

7. VF Electric 29:30 18

8. UNIQA 17:28 18

9. JUTA 23:52 9

10. PP Pohony 16:35 5

Celkové pořadí týmů po 3 kole                             
Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2015               

2. Liga

 1. liga

 2. liga
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Odpolední skupina ,,C“ – 1. ligy slibovala již před svým začátkem velmi 
napínavou podívanou, neboť se v ní utkala hned 4 mužstva, která byla v 
průběžném pořadí na prvních 5ti místech zaručující postup do finálové skupiny. 
Vítězství vybojoval nakonec vcelku suverénně tým PROST. Na druhém místě se 
umístil možná trochu překvapivě, ale zaslouženě nestárnoucí tým V+J Rodos. 
Bronzový stupínek obsadil tým Autoprofi&Matějovský. Až na čtvrtém místě 
skončil tým Kimberly Clark, kterému se tento turnaj určitě nepovedl podle jeho 
představ. Poslední místo ve skupině pak obsadil překvapivě tým SKALIČANu, 
který nezískal ani bod a jen shodou výsledků ze druhé skupiny nakonec 
proklouzl těsně do finálové skupiny mezi 5 nejlepších týmů.

Večerní Skupina ,,D“ – 1. ligy 
s l i b o va l a  ve l m i  v y ro v n a n o u  
podívanou, což se nakonec i po-
tvrdilo. Vítězství vybojoval tým KMKL 
Valvoline. Na druhém místě skončil 
tým PL Servis následovaný týmem 
Školka ANTONIE,  kterému se 
poslední 2. kola FAIN LIGY povedly 
odehrát velmi dobře. Na čtvrtém 
místě ve skupině skončil nakonec 
tým CZ PLACHETKA,  kterému 
chyběly pouhé 2 body k postupu do 
finálové TOP pětice nejlepších týmů. 
Poslední místo ve skupině pak 
obsadil tým PORZELACK.

Výsledky 4.kolo – 1. liga

Výsledky 4.kolo – 2. liga

Ranní skupinu ,,A“ - 2. ligy

Dopolední skupinu ,,B“ - 2. ligy

 vyhrál zaslouženě tým ZD Dobrá Voda, který dnes 
ukázal svou sílu. Druhé místo ve skupině nakonec obsadil po slabším začátku 
SK Goll Běloves následovaný týmem PRIMÁTORu, který získal stejný počet 
bodů. Předposlední místo ve skupině pak obsadil Kamil Mach, kterému 
chyběli pouhé 2 body na postup do skupiny o postup. Poslední místo ve 
skupině pak obsadil tým JUTA.  

 vyhrál suverénně tým VENEZIA, který vyhrál s 
plným počtem již 2 turnaj za sebou a zařadil se mezi favority o postup do 1 ligy. 
Na 2 místě ve skupině skončil tým Hitrádio MAGIC, kterému se rovněž tento 
turnaj velmi vydařil. Na 2. – 5. místě se umístily 3 týmy, které měly stejný počet 
bodů, a to VF Electric, PP Pohony a UNIQA.

Pořadí Název týmu Skóre Počet bodů

1. Primátor 54:36 32

2. VENEZIA 50:31 31

3. ZD Dobrá Voda 47:24 30

4. Hitrádio MAGIC 51:33 27

5. SK Goll Běloves 46:33 27

6. Kamil Mach 46:34 25

7. VF Electric 39:46 21

8. UNIQA 22:44 21

9. JUTA 26:71 9

10. PP Pohony 25:51 8

Celkové pořadí týmů po 4 kole                             
Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2015               

2. Liga

Skupina o udržení

Skupina o postup

 2. liga

 1. liga
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Skupina o udržení 1. ligy byla bohužel poznamenána neúčastí týmu PORZELACK, 
který se na finálové kolo bohužel nedostavil a obsadil díky tomu poslední místo a 
sestupuje pro příští ročník do 2. ligy. Druhým sestupujícím a tím pádem čtvrtým v 
této skupině se stal tým Školka ANTONIE. Bronzovou příčku obsadil tým CZ 
PLACHETKA pro kterého je toto umístění určitě zklamáním. Na druhém místě 
skončil tým KMKL Valvoline pro který to byla určitě povedená premiéra v 1 lize. 
Vítězství v této skupině nakonec obsadil nestárnoucí tým V+J Rodos.

Finálová skupina byla rovněž ochuzena o 1 tým, a to tým SKALIČANu, který se 
bohužel na finálové kolo nedostavil a díky tomu skončil v této skupině na 
posledním, pátém místě. Jako čtvrtý v této skupině a i celkově skončil tým 
Kimberly Clark, pro který to byl velmi smolný turnaj. Bronzový stupínek nakonec 
ukořistil tým Autoprofi&Matějovský. První místo ve skupině a celkově druhé 
obsadil možná trochu překvapivě, ale zaslouženě mladý a perspektivní tým PL 
Servis. Vítězem 9 ročníku se pak stal, i přes vysoký náskok před tímto kolem, po 
dramatické koncovce tým PROST, pro který to bylo již 4 vítězství za sebou.

Ve skupině o umístění 2. ligy se nevedlo týmu PP Pohony a skončil celkově na 
posledním místě. Předposlední v této skupině skončil tým JUTA následovaný 
týmem UNIQA, když oběma těmto týmům finálový turnaj vyšel určitě nad 
očekávání. Druhé místo nakonec uhájil tým Kamila Macha, ale toto finálové kolo 
se mu zdaleka nepovedlo podle jeho představ. Vítězem této skupiny se pak stal 
tým VF Electric.

Skupina o postup 2. ligy hrubě nevyšla 
týmu PRIMÁTOR, který nezískal ani bod 
a skončil poslední. Rovněž nepovedený 
turnaj znamenal celkově čtvrté místo 
pro tým VENEZIA. Na bronzové pozici se 
umístil tým SK Goll Běloves, který měl 
ale vzhledem ke kvalitě svého kádru 
určitě ještě vyšší ambice. Druhé místo v 
této skupině obsadil zaslouženě tým 
Hitrádio MAGIC a vybojoval si tak právo 
postupu do 1 ligy. Celkovým vítězem 2. 
ligy se stal nakonec trochu nenápadně, 
ale zaslouženě hořický tým ZD Dobrá 
Voda a rovněž i on si vybojoval právo 
postupu do 1 ligy pro příští rok.

Finálové kolo – 1. liga

Finálové kolo – 2. liga

Pořadí Název týmu Skóre Počet bodů

1. ZD Dobrá Voda     (Postup) 59:32 48

2. Hitrádio MAGIC    (Postup) 64:39 47

3. SK Goll Běloves 62:43 41

4. VENEZIA 58:45 34

5. Primátor 61:54 32

6. VF Electric 51:55 33

7. Kamil Mach 50:46 28

8. UNIQA 33:52 27

9. JUTA 33:76 27

10. PP Pohony 37:62 20

Celkové pořadí týmů po finálovém kole                             
Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2015               

2. Liga

Skupina o umístění

Skupina o postup

 1. liga

 2. liga
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Slavnostní  zakončení

V pátek 17.4.2015 se uskutečnilo v sále důstojnické Moderování této slavnostní akce se zhostil tradičně na 
besedy PDA v Josefově slavnostní zakončení již 9 ročníku výbornou moderátor Pavel Schröfel. V průběhu večera 
fotbalového turnaje firem v sálové kopané s názvem: došlo k předání cen všem zúčastněným 20 ti týmům, 
Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2015. stejně tak i nejlepším jednotlivcům 9 ročníku této 

prestižní ligy firem.
Tohoto slavnostního galavečera se zúčastnilo na 240 
významných hostů z řad ředitelů, majitelů a hráčů firem, Po tomto slavnostním předání cen přišel na řadu 
potažmo vzácných hostů. Mezi tyto vzácné hosty patřili slavnostní raut, který připravila společnost  ,,Gastro na 
například pp. Ladislav Škorpil, Ing. Martin Zbořil, Karel míru“ a nutno říci, že tento raut patřil jednoznačně k 
Brendl a mnoho dalších vzácných hostů. vrcholům tohoto večera. 

Letošní slavnostní zakončení bylo tradičně obohaceno o Po slavnostním rautu pak již následovala diskotéka v 
dvě taneční vystoupení dětí ze ZUŠ v Jaroměři, kteří podání DJ Medyho, který hrál převážně hity 80. A 90. 
vystupují v taneční skupině s názvem ,,FLASH“. Let, a to až do časných ranních hodin…
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JELICHOV CUP 2014

 Sponzoři 11.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

u

u

u

u

u u

u u

u u u

u u

 
 

 
  
   

  
   

  

u u  

 
u  
u

Tradičně v polovině prosince, a to 12-14.12.2014 se 
uskutečnil v jaroměřské hale ASVAJ již  11. Ročník 
turnaje Jelichov Cup 2014. Tohoto turnaje se zúčastnilo 
25 týmů z celých Východních Čech. Turnaj byl 
rozlosován do pěti pětičlenných skupin. Z každé základní 
skupiny pak do finálového dne postoupily vždy 2 
nejlepší týmy a 2 nejlepší týmy ze 3 míst. 
Vzhledem k těžké kvalifikaci se do finálového dne 
neprobojovala hned řada velmi dobrých týmů s 
kvalitními a známými hráči, mezi které patřili například 
týmy jako S Garden (Frydrych, Fusek, Řezníček), nebo 
MAMBO (Tomeš, Rohlíček, Gall), Akademix HK 
(Žalman, Krois, Václavek, Hrabík), ale třeba i Miláno 
Jaroměř (Kořínek, Beneš, Huňák, Gorol) a další.
Do finálového dne se nakonec probojovalo 12 
nejlepších týmů, které byly rozděleny do tří 
čtyřčlenných skupin. Z těchto finálových skupin 
postoupily do čtvrtfinále vždy 2 nejlepší týmy a 2 
nejlepší ze třetích míst. 
Do čtvrtfinálového pavouka se pak v nedělním 
finálovém dni z těchto 12ti týmů, díky stále se zvyšující 
kvalitě zúčastněných kolektivů nakonec nedostaly 
například tyto týmy: Babylon Jaroměř (Michálek M., 
Panenka, Michálek J.), nebo FC Antiga Sempre (Blažej, 
Holý, Chromek, Hůlka). 
V prvním čtvrtfinále porazil ,,domácí“ FC Jelichov 
(Poděbradský, Kilevník, Podolník, Diviš) tým s názvem 
Golden Guns (Hovorka, Sixta, Jehlička, Bönisch) až po 
penaltovém rozstřelu. Druhé čtvrtfinále proti sobě 
svedlo Mordor Team (Knobloch, Bodlák, Labík, Golovko) 
a DRUNK TEAM (Koubek, Veselka, Korba, Bastin), když 
se nakonec z postupu radoval druhý jmenovaný.
Ve třetím čtvrtfinále se utkalo FC Sportisimo (Janoušek, 
Klapka, Ottmar, Karal, Hečko) s Lambádou HK (Mašek, 
Lán, Linhart), kdy toto utkání vyhrál nakonec gólem pár 
vteřin před koncem prvně jmenovaný tým. V posledním 
čtvrtfinále zvítězil nováček turnaje Los Plážos (Friedl, 
Vydarený, Menšl, Krejčík) nad obhájcem loňského 
vítězství  T.T.I.Team (Kopecký, Vágner, Radouš, Lištván) 
až po pokutových kopech.
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JELICHOV CUP 2014

V prvním semifinále na sebe narazili FC Jelichov a FC Sportisimo. 
V tomto utkání diváci branku neviděli a na penalty pak odešel 
vítězně šťastnější tým FC Sportisimo. Ve druhém semifinále 
zvítězil DRUNK TEAM nad Los Plážos 2:0.
V zápase o bronz zvítězil po pokutových kopech FC Jelichov nad 
Los Plážoš a připsal si tak po dvou druhých místech z předchozích 
dvou ročníků i úspěch bronzový. 
Ve finále se střetli dva ,,hradecké“ týmy, a to FC Sportisimo a 
DRUNK TEAM. Prvně jmenovaný tým se dostal již do 
dvougólového vedení, aby pak DRUNK TEAM snížil těsně před 
koncem na 1:2, ale na zvrat v zápase to již nestačilo. FC Sportisimo 
tak zopakovalo své vítězství v tomto turnaji z roku 2011.
O slavnostní předání cen všem čtvrtfinalistům, které skvěle 
uváděl moderátor celého víkendu pan Tomáš Chmel, se postaral 
předseda Krajského fotbalového svazu Královehradeckého kraje 
pan Václav Andrejs a pořadatel turnaje Jiří Lebedinský.
Velikou pochvalu za zvládnutý maratón 76ti zápasů za víkend si 
pak zaslouží rozhodčí tohoto turnaje, kterými byli tradičně pp. 
Lukáš Tryzna, Petr Buchta a Štěpán Janeček.

Nejužitečnější hráč: 
Jiří Janoušek (FC SPORTISIMO)
Nejlepší brankář: 
Tomáš Koubek (DRUNK TEAM)
Nejlepší střelec: 
Jiří Vydarený (Los Plážos)
Cena Fair Play: Lambáda HK
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Sportovní hry Kimberly Clark 2015

V sobotu 20.6.2015 jsme organizovali 
tradiční akci s názvem: „Sportovní 
hry Kimberly Clark“.  

Vzhledem ke špatnému počasí jsme 
museli tyto sportovní hry přesunout 
ráno v den konání do haly ASVAJ a 
zaimprovizovat, ale nakonec jsme vše 
bez větších problémů zvládli. Dětí 
bylo v hale na 30 a dospělých rovněž 
tak

V hale jsme uspořádali hry pro děti 
(Florbal, skákání, šplhání, kreslení a 
další)

Dospělí pak soutěžili v nohejbale, 
badmintonu a basketbalu.

Ve všech disciplínách a sportech se 
závodilo s velikým zápalem a 
zaujetím, neboť většina z přítomných 
absolvovala tyto sporty vůbec 
poprvé v životě. Toto sportovní 
dopoledne pak bylo zpestřeno 
ukázkou vystoupení ,,gymnastiky 
Jaroměř“ a Judistiského kroužku z 
Náchoda.

K pohodovému průběhu sportovního 
zápolení přispělo rovněž i kvalitní 
občerstvení, které letos premiérově 
zorganizoval p. Lukáš Kejzlar
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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.


