
Zastupitelstvo umožnilo vstup
nového akcionáře do FC Vysočina

Příprava startuje 6. ledna
JIHLAVA − Fotbalisté FC Vysočina
už znají termín začátku ne(oblíbené)
zimní přípravy. Dovolená jim končí
v úterý 6. ledna, kdy je na programu
první tréninková jednotka.
    Struktura zimního drilu bude shod-
ná s rok starým modelem, který na-
startoval družinu kouče Karola Marka
k velmi úspěšnému roku 2008. Druhý
tým druholigové tabulky čeká kom-
binace povětšinou domácích utkání
se soupeři z nižších soutěží se zápasy
proti kvalitním protivníkům. Její sou-
částí bude též soustředění v Itálii, kde
Jihlavané odehrají dva dosud ne-
upřesněné přáteláky a další je čeká
cestou v Rakousku.

    Generálkou na jarní polovinu se-
zony (FC Vysočina ji zahajuje v so-
botu 7. března na Slovácku) bude
stejně jako před rokem duel s Mutě-
nicemi.
    Harmonogram přípravy (změny
vyhrazeny): sobota 17. ledna: Jihla-
va − Znojmo, sobota 24. ledna: České
Budějovice − Jihlava, středa 28. led-
na: Jihlava − Bystrc, sobota 31. ledna:
2x Dubnica − Jihlava, středa 4. února:
Jihlava − Krč, sobota 7. února: Inter
Bratislava − Jihlava, středa 11. února:
Jihlava − Třebíč, sobota 28. února:
Mutěnice − Jihlava. −cio−

C o  j e  L i m a r  C a p i t a l
    Limar Capital B.V. je nizozemská
společnost, již založilo konsorcium
fyzických osob napojených na pod-
nikatelské aktivity PSJ Jihlava. Figu-
rují v ní občané České republiky a
jiných zemí Evropské unie, kteří se
rozhodli podporovat jihlavský fotbal
z vlastních prostředků.
    Nový akcionář se zavázal setrvat
ve struktuře FC Vysočina minimálně

po dobu tří let. Dojde−li v tomto ča-
sovém horizontu k naplnění hlavního
cíle, jímž je postup A−týmu do Gam-
brinus ligy, bude podpora klubu ze
strany Limar Capital prodloužena o
další tři roky. Během následujících
šesti let by společnosti Limar Capital
a PSJ investovaly do oddílu minimál-
ně sto milionů korun. −cio−

Foto: 2801
Š: 100.00 / V: 78.63

ČERVEN roku 2005 proběhl ve znamení oslav historického postupu FC Vysočina
do Gambrinus ligy. Vstup nového akcionáře, společnosti Limar Capital, do
klubu s sebou přináší naději, že nejpozději do tří let si fanoušci společně s
hráči postupové veselí zopakují. Foto: archiv JL
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JIHLAVA − Jihlavští zastupitelé
schválili 16. prosince na pravidelném
úterním zasedání navýšení základní-
ho kapitálu akciové společnosti FC
Vysočina Jihlava, čímž umožnil vstup
do klubu dalšímu akcionáři.
    Novým strategickým partnerem od-
dílu se stala avizovaná společnost Li-
mar Capital B.V.
    Schválení návrhu předcházela vel-
mi dlouhá a bouřlivá diskuse zastu-
pitelů, do níž se zapojil Zdeněk Tulis,
ředitel FC Vysočina. Dotazům zastu-
pitelů byl dále přítomen David Hraz-
díra, zástupce Limar Capital.
    S navýšením základního kapitálu
nakonec souhlasilo třiadvacet ze se-
dmatřiceti přítomných zastupitelů.
Osm bylo proti.
    Hned druhý den − ve středu 17.
prosince − proběhla mimořádná valná

hromada FC Vysočina, na níž došlo
ke schválení navýšení základního
jmění o pět milionů korun. Dále byla
odvolána dozorčí rada a následně
jmenováni noví členové tohoto statu-
tárního orgánu. Nově složená rada
poté odvolala původní představenstvo
a jmenovala jeho nové členy.
    Předsedou představenstva FC Vy-
sočina byl jmenován Jiří Pech, ředitel
pozemních staveb PSJ Jihlava. Ve
funkci šéfa klubu setrvá Zdeněk Tulis,
jenž byl zároveň zvolen místopřed-
sedou představenstva.
    Po navýšení základního jmění zís-
kal Limar Capital 42,85 procent oddí-
lových akcií a PSJ nyní disponuje 40
procenty. Město Jihlava a Pivovar Ji-
hlava se navyšování nezúčastnily a
jejich podíl se snížil na 14,3, respek-
tive 2,85 procenta. −cio−

Dukla v prosinci se střídavými úspěchy
    Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava
sehráli v posledním měsíci roku 2008
dohromady osm soutěžních utkání, z
toho pět na kluzištích soupeřů a
pouze třikrát měli možnost vidět di-
váci družinu trenéra Bedřicha Ščer-
bana na domácím ledě.
    Jednatel Dukly se postavil dočasně
na lavičku k seniorskému týmu po
rezignaci trenéra Karla Dvořáka, ale
ve čtvrtek 4. prosince rozhodlo vedení
hokejového klubu, že ve funkci hlav-
ního trenéra zůstane do skončení le-
tošní sezony.
    "Na letní přípravu do sezony
2009/10 však budeme mít trenéra no-
vého," sdělil sportovní manažer Duk-
ly Patrik Augusta.
    V prvním prosincovém duelu se
střetli Jihlavští s Hradcem Králové na
ledě soupeře. Hradec vedl po dvou
třetinách rozdílem tří gólů, ale Dukla
začala v závěru finišovat a dvěma
rychlými góly snížila na 3:2. Vyrovnat
se jí nepodařilo, nebo� v poslední mi-
nutě se trefili při power play domácí
− 4:2.
    V rámci 30. kola jeli jihlavští hoke-
jisté do severních Čech k těžkému
zápasu do Chomutova. Proti zkuše-
nému celku domácích neměli hráči
vedení kapitánem Bakusem pražád-
nou šanci na lepší výsledek a po še-
desáti minutách hry opouštěli led za
nelichotivého stavu − 6:1.
    Trojici zápasů na ledech soupeřů

završila Dukla o čtyři dny později opět
na severu Čech v Kadani. S houžev-
natým celkem Kadaně hráli hosté dvě
třetiny vyrovnanou partii. V závěreč-
né dvacetiminutovce se domácí trefili
do sítě Milana Řehoře pouze jednou,
zatímco hráči v červenožlutých dre-
sech třikrát a získali po dvou prohrách
zasloužené tři body − 2:4.
    Dvaatřicáté kolo svedlo do vzájem-
ného duelu týmy ze sousedních měst.
Do Jihlavy přijeli k derby havlíčko-
brodští Rebelové. Ve velmi dramatic-
kém zápase padlo devět branek, bo-
hužel do jihlavské branky o jednu

více, takže ani osmý pokus v řadě −
porazit Rebely − Dukle nevyšel. Ko-
nečný výsledek − 4:5.
    V polovině prosince jela Dukla do
Hradce Králové podruhé během
čtrnácti dnů opět. A tentokráte byla
úspěšná. V zápase chudém na branky
rozhodl jeden jediný gól. V polovině
utkání byl úspěšný David Dolníček.
V tabulce se tak Dukla na sedmá pří-
čce přiblížila právě šestému Hradci
na pouhé tři body. Konečný výsledek
− 0:1.
    Po dobře sehraném duelu na vý-
chodě Čech přivítali svěřenci trenérů

Ščerbana, Mejzlíka a Tottera na ledě
HZS těžkého soka z Chomutova. Nad-
stavbová část 1. hokejové ligy svedla
do vzájemných zápasů celky, které
spolu dohrávaly základní část, takže
zápasy s Hradcem Králové a s Cho-
mutovem následovaly v krátkém ča-
sovém sledu.
    Domácí začali velmi dobře a s tý-
mem plným zvučných jmen drželi v
první třetině krok. Ve druhé části hos-
té odskočili na dvougólový rozdíl, ale
do druhé přestávky Dukla snížila. V
poslední dvacetiminutovce vyrovnal
na 3:3 Suk.
    Chomutov se dostal opět do vedení,
ale při vlastním oslabení vyrovnala
posila ze Zlína Balán. V prodloužení
gól nepadl, takže o bodu navíc roz-
hodli hosté při samostatných nájez-
dech 4:5 sn.
    Ve 35. kole si odjela Dukla opět na
sever Čech pro výprask od exextrali-
gového Ústí nad Labem. Domácí hrá-
če z Vysočiny přehrávali po celý prů-
běh zápasu, takže se nikdo nemohl
divit konečnému stavu − 7: 2.
     Poslední zápas v roce 2008 ode-
hrála Dukla na domácím ledě proti
poslednímu celku tabulky Porubě. Se-
veromoravané nepředvedli žádný osl-
nivý hokej, kterému se domácí rádi
přizpůsobili, takže spokojenost byla
pouze se třemi získanými body. Ko-
nečný výsledek − 3:1. −vš−
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PROKLETÍ REBELŮ TRVÁ. Hokejisté Jihlavy měli v prosinci možnost na osmý
pokus pokořit tým ze sousedního města. Nepodařilo se − Rebelové z Havlíčkova
Brodu si udrželi neporazitelnost, kterou s Duklou drží od konce listopadu
2006. Foto: Vladimír Š�astný


