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Výstava přiblíží
záchranu
hradu Lukov
ZLÍN (ČTK) Spolek přátel hradu Lukov na začátku září oslaví třicáté výročí zahájení jeho záchrany.
O tom, jak probíhala, se může veřejnost seznámit na malenovickém
hradu na dnes začínající výstavě
pod názvem Hrad Lukov 1983–2013
aneb Všechno je jinak.
Výstava přiblíží textem i fotografiemi na dvou desítkách informačních panelů zejména práci dobrovolníků a mladých lidí z Hnutí Brontosaurus, kteří věnovali svůj čas obnově hradní zříceniny. Na rekonstrukci hradu pracuje podle předsedy lukovského spolku Jiřího Holíka
každoročně několik stovek dobrovolníků. Vykonají každý rok práci v
hodnotě asi dvou milionů korun.
„Informace na panelech jsou doplněny předměty, archeologickými
nálezy ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které od samotného počátku do teď zajišťuje archeologický výzkum a dohled při rekonstrukci hradu Lukov,“ prozradila kurátorka výstavy Jana Langová.
Lidé si budou moci prohlédnout
renesanční keramiku a kachle s vyobrazením šlechticů v dobových
oděvech nebo kamenné architektonické články vrcholné gotiky. „Srovnáme-li fotografie hradní zříceniny
z roku 1983 a rekonstruovaného
hradu z roku 2013, vypadá opravdu
všechno jinak. Ať už se to týká
vstupní věže, raně gotické brány, západního i východního paláce,“ podotkla Langová.

Najdete nás
i na Facebooku
Zlínský kraj DNES
zlin.idnes.cz

Ve Zlíně zazní hity
AC/DC v podání
jejich krajanů
Nejlepší světový revival AC/DC míří do krajského města. Kapela nazvaná
ACCA/DACCA rovněž pochází z Austrálie a ve zlínském klubu Golem odehraje
ve středu 5. června více než dvouhodinový koncert plný známých songů.
ZLÍN Slavní australští hardrockeři
AC/DC se na světové turné vydali
naposledy před třemi lety a na další se zatím nechystají.
Pokud jste proto skupinu kolem
bratrů Anguse a Malcolma Youngů
naživo neviděli, určitě vyrazte ve
středu 5. června ve 20 hodin do
zlínského klubu Golem. Vystoupí
zde ACCA/DACCA, jeden z nejlepších světových revivalů AC/DC.
„Fanoušky čekají přes dvě hodiny živé muziky a největší hity
AC/DC,“ podotkla Petra Svěráková
z pořádající agentury Velryba.
Samotná skupina pochází rovněž z Austrálie. Svoji reputaci si
soubor vybudoval nejen v rodné
zemi, ale i na Novém Zélandu, v Indonésii a jinde. Nadchl rovněž členy originální kapely, kteří jej osobně doporučují.
„Pokud nemáte možnost vidět
AC/DC, navštivte vystoupení
ACCA/DACCA,“ nechal se slyšet
Angus Young v jednom z rozhovorů.
Skupina vznikla v australském
Brisbane v roce 2000 a u jejího zrodu stál zpěvák Larry Attard. Ten
s hudbou AC/DC vyrůstal a bez-

Film Dnes na festivalu ve Zlíně

Zlín
Multikino Golden Apple Cinema
náměstí Míru 174

Babettina hostina
Bílý černý chlapec
Deštivé léto
Dobrou noc, Karolínko
Doron Coron
Experiment
Fanfarón, malý klaun
Fotka
Gumový Tarzan
Hu a jeho hra
Idioti
Jmenuji se Redwood
Kazové hračky
Kletba vikingské čarodějky
Král krys
Láska a zběsilost
Ledový drak

22.00
15.20
10.20
13.10
13.10
10.50
11.10
10.40
9.10
13.10
22.00
17.40
13.10
10.30
19.50
21.00
8.15

ČTVRTEK 30. KVĚTNA 2013
WWW.IDNES.CZ

Lilet, dívka, která nebyla
Maďarské lidové příběhy
Makak Marco
Mami Fatale – Na chutné vlně
Mořská víla
Motýlí čas
Můj sladký oranžovník
Na petlici
Národnost v pubertě
Ošklivé káčátko
Pelle Dobyvatel
Pluto
Příběh mořské želvy
Rozhovory na vážné téma
Sedím na konári a je mi dobre
Shell
Tanec na Měsíci
Tang Wong
Teď a tady
Tom Sawyer a jeho kamarádi
Velký závod
Vincent a já
Zappa

19.40
13.10
8.40
13.10
17.10
11.10
13.00
15.50
13.10
15.00
19.20
21.40
13.10
13.20
19.30
17.20
11.00
17.50
17.00
8.50
9.00
15.30
17.30

Velké kino

náměstí práce 2511

Kovář z Podlesí
Království lesních strážců
Létající Kiwi
Pařba na třetí

10.30
16.30
8.30
19.00

Letní kino Svah Zlín

náměstí T. G. Masaryka 5144

Spring Breakers

21.30

ACCA/DACCA Soubor si stále

získává fanoušky po celém
světě.
Foto: archiv kapely
mezně je obdivoval. Jeho hlasový
projev je neuvěřitelně podobný
hlasu Bona Scotta, který zpíval
v AC/DC do roku 1980, kdy zemřel.
„Nikdo neumí zahrát písně
AC/DC jako oni sami. Ale my
k nim máme zatraceně blízko,“
prohlásil Attard, který byl ve zmíněném roce 1980 jedním z kandidátů na uvolněný post zpěváka
AC/DC. Nakonec se jím ale stal Brian Johnson.
Kapela se podle něj snaží o co

nejvěrnější napodobení koncertů
skutečných AC/DC jak hudebně,
tak vzhledově.
Jeden ze členů má k tomu i docela vhodné jméno – David Young
hraje na kytaru skoro jako jeho
slavnější jmenovec Angus.
„Podle všeho se Young pro tuhle
roli narodil. S nahými koleny, raubířským kukučem a ve školní uniformě dodává koncertům autenticitu, nemluvě o jeho hře na kytaru,
ve které by i odborníci hledali jen
velmi těžko rozdíly od hry jeho hudebního vzoru,“ popsala Svěráková.
Sestavu doplňují Mat Rath (kytara), James Macentire (baskytara)
a teprve patnáctiletý talent Jesse
Attard (bicí).
Koncerty ACCA/DACCA trvají
bez přestávky kolem 135 minut
a návštěvníci se mohou těšit na klasické hity jako Dirty Deeds, TNT,
Highway to Hell, The Jack, Rosie,
Let There Be Rock a další známé
i méně známé písně.
Vstupenky za předprodejní
cenu 290 korun jsou v prodeji v síti
Ticketpro.
Petr Skácel

Vaším objektivem Fotografie ze serveru rajce.net

Sraz motorkářů Nablýskané
mašiny, burácení motorů, tvrdá
hudba a soutěže o ceny. To vše
nabídl motorkářský sraz
Freedom Party v Rožnově
pod Radhoštěm. Minulý víkend
se konal už po jednadvacáté.

Motorky pod Beskydy

Zlín začne baráž bez tvůrce hry
ZLÍN Do Zlína přišel před sezonou
z konkurenční Bystřice pod Hostýnem, aby mu pomohl k návratu do
nejvyšší soutěže házenkářů. Nedělní úvodní domácí utkání baráže
o extraligu s Kopřivnicí však bude
zkušená spojka Marek Vacula sledovat jen z tribuny.
Dvě vteřiny před koncem posledního zápasu první ligy ve Strakonicích dostal Vacula přímou červenou kartu a následně mu disciplinární komise svazu zastavila činnost na jeden duel.
„Jsem naštvaný. Kdo to viděl,
musel se červené kartě zasmát. Byl
to faul, za který se běžně píská volný hod,“ prohodil Vacula.
Záznam ukazuje, jak Vacula zastavuje zepředu pomocí rukou
a těla na dvanácti metrech Michala Krejčího. Subtilnější hráč Strakonic pak padá k zemi.
„Byl to zákrok, který by v normální hrací době nevzbudil pozor-

nost,“ poznamenal sportovní manažer a vedoucí týmu Jaromír Bazel.
Jenže Vacula fauloval v poslední
minutě a k jeho smůle jsou zákroky v ní posuzovány přísněji než
v předchozím průběhu zápasu.
Disciplinárka jeho zákrok klasifikovala jako tělesné napadení a úmyslný faul.
„To už bychom nemohli na konci zápasu vůbec bránit,“ ušklíbl se
Vacula.
Zlín se proti trestu odvolal ke
svazové exekutivě, která však případ do startu baráže s největší
pravděpodobností nestihne projednat. Vítěz první ligy tak počítá,
že jeho opora do úvodního střetnutí s Kopřivnicí nezasáhne.
„Beru to jako křivdu,“ pronesl
trenér Zlína Andrej Titkov. Vacula
režíruje z postu střední spojky hru,
na konci sezony se dostal do výborné formy. Kdo ho nahradí? „Výběr

je široký – Sadowski, Kafka, Lefan.
Jenže to jsou mladí hráči a ve vypjatých zápasech baráže to chce někoho zkušeného.“
Titkov však věří, že Vaculův
trest bude mít na družstvo pozitivní efekt. „Měl jsem ke klukům v kabině proslov. Většinou takové okolnosti zabírají a mančaft se pak sePetr Fojtík
mkne.“

» Vyloučení házenkáře

Videozáznam zákroku, za který byla
zlínskému házenkáři Marku Vaculovi
zastavena činnost na jeden zápas,
najdete na adrese
zlin.idnes.cz.

4x foto: Jiří Škrobák (jiri-skrobak.rajce.net)

Invaze fanoušků
Slovácka: do Brna
za dvacet korun
UHERSKÉ HRADIŠTĚ (raš) Ve velkém
stylu zakončují fanoušci fotbalového Slovácka jarní část první ligy. Po
šestitisícové návštěvě na závěrečný
domácí zápas proti ostravskému Baníku se chystají v nezvykle velkém
počtu také na úplně poslední utkání, které je čeká v sobotu od 17 hodin v Brně.
Na tradiční moravské derby, ve
kterém bude ve hře konečné deváté
místo, vypravují slováčtí příznivci
hned osm autobusů z různých míst
uherskohradišťského okresu, přidat
se mohou také zájemci z okolí Luhačovic a Bzence.
Přesný rozpis a přihláška jsou na
webu fcslovacko.com, jízdné je symbolických 20 korun. Každý by však
měl dorazit v bílém, proto fanoušci
budou prodávat speciální trička se
znakem Slovácka za 80 korun.

INZERCE

ENAPO DEN

Sportovně-interaktivně-hravý program
pro všechny věkové kategorie zakončený
koncertem kapely Mňága a Žďorp!
Pátek 31. 5., 9.00–19.00 na náměstí Míru ve Zlíně.
Více informací na www.zlinfest.cz
generální partner
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