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do 10. 3.  
ROMAN SAILER, 
SOŇA MORA VCOVÁ
Práce absolventů DUA SUŠG Jihlava.
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední 

umělecké školy grafi cké, Dvořákova 
12.

do 11. 3. 
DO MEXIKA  ZA PŘÍRODOU 
A LIDMI
Výstava fotografi í z již osmého pu-

tování českých zoologů společnosti 
ZOOGEOS, tentokrát po semiarid-
ních (polosuchých) oblastech mexic-
kého vnitrozemí.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

do 18. 3. 
DRÁTENÍKŮV ROK
Výstava prací členů Cechu česko-

moravských uměleckých dráteníků.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

do 19. 3.  
JID 20-12
Výstava k regionální postupové pře-

hlídce studentského divadla JID 20-
12.

Městská knihovna, Hluboká 1.

do 22. 3. 
BŘETISLAV HAVELKA  
– OBRA Z „ODRA Z DUŠE“
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22.

do 25. 3.  
SOUČASNÝ ČESKÝ 
INDUSTRIÁL 
Výstava představuje přes čtyřicet 

projektů, které se vymykají typic-
ké průmyslové šedi a dbají na urba-
nistický přínos, nevšední estetickou 
hodnotu či se snaží své průmyslové 
objekty od okolní zástavby příliš ne-

odlišovat. Takových staveb si pak čas-
to vůbec nevšímáme, příliš se o nich 
nepíše v médiích či stojí nepovšim-
nuté jako monumenty kdesi na okraj, 
přestože se jedná často o velmi kvalit-
ní výstavbu.

OGV, Masarykovo nám. 24.

do 30. 3. 
Miroslav Lenčeš: ŽIVOT JAKO 
PROSTOR VZTAHŮ
Výstava obrazů.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.

do 31. 3.  
VLČICE NOCI  
Anežka Hošková, Jakub Hošek, 

Vladimír Houdek, Katarína Morhá-
čová, Markus Selg, Lucia Sceránková, 
Martin Tůma  - ústředním motivem 
výstavy je les jako alegorie sítě či myš-
lenkového toku na jedné straně a my-
tické, tajemné až ohrožující entity na 
straně druhé. Les je organismus, snad 
jsou všechny kořeny pod vrstvou pů-
dy propojené a proudí jimi informace. 
Lehnout si do trávy a pozorovat špič-
ky stromů znamená napojit se, být na 
chvíli součástí něčeho většího.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10.

do 31. 3.  
JIŘÍ ŠKA RÝD - OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10.

do 31. 3.   
VÝSTAVA PLSTĚNÝCH 
OBRÁZKŮ
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16.

do 6. 4.  
MERKUR ANEB DÍRKA TÝ 
ZÁZRA K
Historie i současnost jedinečného 

fenoménu mezi českými hračkami.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58.

do 30. 4.  
INDOČÍNA -  výstava fotografi í
Kavárna Dena, Fibichova 28.

do 13. 5. 
MARTIN MAINER
Martin Mainer je jednou z nejvý-

znamnějších osobností současné čes-
ké malby, s kořeny v generaci 80. let. 
Nejprve se představil na řadě neofi ci-
álních výstav, nazvaných Konfronta-
ce, jež v polovině 80. let organizovali 
studenti AVU. Jimi vešla ve známost 
jména malířů „nové vlny“, vyznačující 
se smyslovým, emocionálním, expre-
sívním malířským rukopisem. V po-
slední době se malíř opět vrátil k práci 
v plenéru a inspiraci živou přírodou, 
neustává budovat vyšší řád obrazu ve 
spojení ducha a přirozenosti, ve svě-
tě plném mnohoznačných metafor. 
OGV, Komenského 10.

Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jihla-
va postoupili po odehrání základní čás-
ti soutěže do vyřazovacích bojů. Splni-
li tak dílčí cíl stanovený před sezonou, 
postoupit dále ze čtvrtého místa, a mít 
tak ve čtvrtfi nále výhodu prvních dvou 
domácích zápasů. Jejich soupeřem je 
pátý celek tabulky Hradec Králové.

Ještě předtím však museli během mě-
síce února odehrát porci osmi utkání. 

První únorový den přivítala Dukla 
na svém ledě hokejisty z Písku. Vítěz-
ství se proti houževnatému soupeři 
nerodilo lehce. Po jednom zásahu do 
černého v první třetině se ve druhé 
části domácí prosadili dvakrát, ve třetí 
části přidali čtvrtý gól a navíc gólman 
Novotný udržel potřetí v sezoně čisté 
konto – 4:0.

O tři dny později zajížděli jihlavští 
hokejisté do Benátek nad Jizerou. Far-
ma extraligového Liberce neodolala. 
Již v první dvacetiminutovce hosté 
třemi góly naznačili, kdo je pánem na 
ledě. Ve druhé části přidali další dva 
zásahy, takže třetí část se pouze dohrá-
vala. V ní Benátky korigovaly stav na 
konečných – 2:5.

Třetím únorovým zápasem bylo der-
by Vysočiny mezi Jihlavou a Havlíčko-
vým Brodem. V předchozích třech le-
tošních zápasech byli vždy úspěšnější 
Rebelové, ale napotřetí se jim to ne-
podařilo. Dukla vedla po první třeti-
ně 2:0, ale hosté nesložili zbraně a ve 
druhé části vyrovnali. O vítězi tak roz-
hodlo závěrečné dějství, v němž Jih-
lava jediným gólem kapitána Ficence 
rozhodla o třech bodech – 3:2.

Rozjetá Dukla 11. února zajížděla 
na sever Čech, kde ji čekal druhý ce-
lek tabulky, Piráti z Chomutova. Ve 
vyrovnaném zápase měli navrch hrá-
či s ježkem na dresech. Po dvou třeti-
nách vedli 1:3 a tento náskok si udržo-

vali až do konce zápasu. V něm ustáli 
velký tlak Pirátů a nakonec se prosa-
dili v 59. minutě střelou do prázdné 
branky – 1:4.

Za další čtyři dny přijel na Horácký 
zimní stadion lídr soutěže z Ústí nad 
Labem. Zápas začal s dvouhodino-
vým zpožděním zaviněným sněhovou 
kalamitou. Domácí sice byli v úvodu 
zápasu aktivním týmem, ale veterán 
v brance Ústí Orct držel čisté konto. 
Překonat se ho jihlavským hráčům 
podařilo až ve 38. minutě. Jenže zku-
šení hosté dvěma zásahy ve třetí tře-
tině otočili skóre a z Jihlavy si odvezli 
tři body – 1:2. 

Během týdne vyrážela Dukla znovu 
na sever. 18. února hrála na ledě po-
sledního celku tabulky v Mostě. Jihlav-
ští vedli po dvaceti minutách 0:2, ale 
domácí v prostřední třetině vykřesali 
jiskru naděje kontaktním gólem. Ve 
třetí části se hosté prosadili hned ve 
41. minutě a poté přidali krátce před 
koncem zápasu čtvrtý gól – 1:4.

V předposledním utkání základní 
a části a posledním na domácím ledě 
byl mač s Hradcem Králové. V dra-
matickém zápase byl po první třetině 
nerozhodný stav 1:1. Po přestávce se 
dvakrát prosadila Dukla, ale ještě do 
druhé přestávky bylo opět vyrovná-
no. V závěrečném dějství se prosadili 
hosté v 50. minutě. Mocný fi niš Duk-
ly přinesl vyrovnání při power play 
čtrnáct vteřin před koncem. O bodu 
navíc se poté rozhodovalo až v lote-
rii samostatných nájezdů. V nich byli 
šťastnější hosté – 4:5 sn.

Poslední zápas základní části odehrá-
li svěřenci trenéra Vlka v Olomouci. 
V přímé bitvě o třetí příčku tabulky se 
hrál opět vyrovnaný hokej, ve kterém 
byli o jednu branku úspěšnější domá-
cí – 3:2.  –vš-

Hokejisté Dukly jsou v play off

Vážení čtenáři, Kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy vyhlašuje 
10. ročník ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny za rok 2011. 

Jak hlasovat?
1) Kupónem - na přiložený kupón vypište jméno vámi vybraného sportov-

ce v každé kategorii a vyplněný lístek doručte na níže uvedenou adresu
2) Internetem: Od 1. března do 31. března 2012 hlasujte na stránkách 

www.sportoveckrajevysocina.cz
 

Jednotlivec  (+ jméno, disciplína, klub)

Kolektiv  (+ název, disciplína)

Jméno a adresa odesílatele:

Kupón Sportovec kraje Vysočina 2011:

Kupon doručte do redakce Jihlavských listů: Fritzova 34, 586 01, Jihlava, telefon: 567 578 000. 

vyhlašovatelé:

partneři 
akce:

generální partner akce:


