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Kvalita? Bez povšimnutí

Vaším objektivem MF DNES přináší fotografie čtenářů z rajce.net

O koncert klubových hvězd Apatheia v libereckém klubu Vlak nejevili diváci zájem. Ke své vlastní škodě
„Tady vždycky lidi chodí, ale dneska bůhvíproč nepřišli.“
„Nikdo tu není, ono je totiž
před výplatou.“
„Vedle v sousedství hraje dobrá
kapela.“
„Dneska večer se těch akcí sešlo
nějak hodně.“
„Někdo nám strhal všechny plakáty.“
Snad každý muzikant zná tahle
zaklínadla, jimiž pořadatelé
omlouvají nízkou účast diváků na
koncertech.
A některá ze zmíněných vět určitě přišla na mysl i členům rockové
skupiny Apatheia, když se v pátek
večer smutně rozhlíželi po vylidněném sále libereckého klubu Vlak.
Divácký vkus je nevyzpytatelný.
Nabídněte lidem kapelu takového

formátu, o kterém se může libereckým hudebníkům jen zdát, a pak
jen zírejte, jak nikdo nepřijde. Ke
své škodě, protože Apatheia hraje
takovým způsobem, že oči padají
z důlků, z úžasem pootevřených
úst ukapávají sliny, nedotčené
pivo v kelímku pomalu větrá a zapomenutá cigareta v popelníku vyhoří bez jediného šluknutí.
O co jde? Tak trochu o poctu
současným i těm minulým kytarovkám, dílem o zvířecí dravost a
nad tím vším se klene melodičnost. Ta je moravským kapelám
už tak nějak přirozeně vlastní a havířovská Apatheia není mezi nimi
žádnou výjimkou.
Nad tím vším se klenou vokály.
A ne jen tak ledajaké, ale pěkně vymazlené. Aby ne, když ze čtyřčlen-

Baskytarista Apatheiy Krystian
Foto: Jan Mikulička
Szynder.

né skupiny zpívají hned tři, nadto
výtečně. Kytaristé navíc střídají
klávesy a violoncello a výsledkem
je hudba tak pestrá a barevná, až
se tají dech. Ne nadarmo si Apatheia vydobyla druhé místo ve vyhledávací soutěži Jack Daniel's Talent Scouting a speciální cenu poroty v soutěži Coca-Cola Pop Star.
Vy, co jste do Vlaku nepřišli,
vlezte na Facebook nebo na Bandzone a koukejte to dohnat alespoň
poslechem. Stojí to za to.

Jan Mikulička
redaktor
MF DNES

Recenze: hudba

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory
na redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám.
2/669, 460 01 Liberec, telefon 488
123 111.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

Obchodní paláce jsou
na Liberec příliš
mohutné
V MF DNES z 27. 10. 2010 se ptáte, zda nová obchodní centra

Dny vína
V Kulturním domě v Liberci se
uskutečnily čtvrté Liberecké dny
vína. K zábavě přispěla i
cimbálová muzika D. Kotlára.
Foto: Jaroslav Málek
http://zirkon.rajce.idnes.cz
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výběr z dopisů, kráceno
Plaza a Forum hyzdí Liberec. Slovo hyzdí bych nepoužil, ale že
tyto stavby se do Libereckého
centra pro svou výšku a mohutnost nehodí, je pravda. Tyto stavby vzaly středu města život. Soukenné náměstí se uzavřelo do
Fora. Lidé přijedou do centra
města autobusy, ujdou 20 metrů
a vstoupí do OC Forum.
Forum je malé město samo pro
sebe a Soukenné náměstí je pusté, špinavé, plné holubů a spících bezdomovců. V dřívějším
OD Ještěd byl život venku i
uvnitř. V pasážích se potkávali
lidé jdoucí z práce nebo z procházek a přes náměstí se stále míjely

– dá se říci – davy jdoucí směrem
do Pražské ulice plné malých obchůdků nebo naopak. Dnes ani
tam není ten městský život, OC
Forum ho pohltil.
OD Ještěd byl členitý a z postranních ulic i pro svou malou výšku
dovoloval, aby na náměstí svítilo
po celý den slunce a z náměstí
bylo vidět z laviček na Ještěd, který je jednou z dominant patřících k Liberci. Nyní se díváte kolem dokola na samé vysoké budovy, pokud si zde ještě někdo na
ty lavičky sedne. Objekt, jako je
Palac Cinemas, by měl být v kráteru po Textilaně. Tam by nepřevyšoval, není to daleko z úplné-

ho centra a mohly být kolem něj
parky a další zábavné prostory
pro mladé. No a objekt Plaza?
Ten vzal dominantu radnici, která je druhou pýchou Liberce. Z
pohledu ze Šaldova náměstí už
není ani vidět. Tento objekt měl
být o dvě patra nižší, pak by tolik
možná nevadil. Ten, kdo projektoval tyto budovy, nebyl místní
a neměl cit pro stávající dominanty města, jako je městská radnice a Ještěd, a ani ti, co to dovolili je postavit. Dle mého názoru
na takovéto stavby by mělo být
vypsáno městské referendum,
než se povolí.
Václav Marek

INZERCE
Spotřeba a emise CO2 pro model Focus 1.4 Duratec (80 k): město/mimo město/kombinovaná – 8,8/5,4/6,6 l/100 km; CO2 154 g/km. Foto je pouze ilustrační. Na nabídce se podílí FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., společně s participujícími
autorizovanými partnery Ford. Nabídka platí do 31. 12. 2010 nebo do vyprodání zásob. * Uvedená cena zahrnuje zvýhodnění 20 000 Kč platné při financování FordCredit. RPSN již od 0,91 %.

Vyšlechtili jsme ideální spojení
malých a velkých vozů.
Hlavní prvky
standardní výbavy:
• Klimatizace
• Rádio s CD přehrávačem
a dálkovým ovládáním
• Airbag řidiče
a spolujezdce
• ABS
• Elektricky ovládaná
přední okna
• Elektricky ovládaná
a vyhřívaná zrcátka
• Dálkové ovládání
centrálního zamykání
• Přední mlhová světla
• Kožený volant
• Opěradlo sedadla
spolujezdce sklopné
do roviny

Ford Fusion Comfort již od 229 990 Kč!*
Velké vozy jsou prostorné, ale příliš nákladné. Malé vozy jsou levné, ale jejich výbava bývá nedostatečná.
Ideálním řešením je proto Ford Fusion s prostorným a variabilním interiérem, snadnějším nastupováním,
bohatou výbavou a kvalitou prověřenou tisíci spokojených českých řidičů. Objevte to nejlepší z velkých
i malých vozů u nejbližšího prodejce Ford!

Auto-Arena, s.r.o.

Auto-Arena, s.r.o.

AUTO IN s.r.o.

Smetanova 48
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 300 965

AUTOCENTRUM – HÁŠA, s.r.o.
Masarykova 54
Bohušovice nad Ohří
Tel.: 416 781 157

AUTO DORDA s.r.o.

Na Pyrámu 252
Turnov-Ohrazenice
Tel.: 481 324 354

Žitavská 3112
Česká Lípa
Tel.: 487 829 731-50

Zhořelecká 1364
Liberec
Tel.: 482 363 250

KŠV GROUP s.r.o.

Milan Šindelář

Rudolf Homolka

Rudolf Homolka

Urban Auto s.r.o.

Obchodní zóna 250
Otvice
Tel.: 474 629 285

Žižkova 2485
Roudnice nad Labem
Tel.: 416 830 710

Podhoří 361/2
Ústí nad Labem
Tel.: 475 316 921

Předmostí 1839/2
Děčín
Tel.: 412 588 130

Šikmá 1504
Most
Tel.: 476 118 118

