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Bude jednou lepší
než táta? Mladý
„Alby“ je tu!

Litvínov – Ještě, když ani ne-
věděl co to hokej je, cupital po
podlaze v dupačkách s logem
New York Islanders. Neuměl
ani sedět, ale táta Robert Rei-
chel mu pořídil nejmenší ho-
kejovou výstroj. Kristian Rei-
chel – syn slavného Roberta
Reichela, má hokej pod kůží od
narození. Teď si sedmnáctile-
tý útočník zvyká na novou si-
tuaci; nastupuje v nejvyšší
české soutěži a rozhodně se v
ní neztrácí. Na kontě má prv-
ní branku a taky první domá-
cí premiéru, kdy se minulý pá-
tek představil tribunám sta-
dionu Ivana Hlinky v zápase s
vedoucím Libercem. ...13

dobrá zpráva

pro fanoušky Queen

Přijďte si vychutnat hudbu do
PREMIERE CINEMAS v Tep-
licích! Budete mít možnost vi-
dět a v perfektní zvukové kva-
litě slyšet na velkém plátně zá-
znam koncertu kapely Queen
ze Štědrého dne roku 1975 na
stadionu Hammersmith Ode-
on v Londýně a jednu z nej-
žhavějších kapel současnosti –
Imagine Dragons.

Ze sportu

POČASÍ

Teplice–Poměrněunikátnízáběrpro
časosběrné fotografy se naskytl v úte-
rý během dne na teplické hvězdárně.
Jedna ze dvou tamních pozorovate-
len byla bez střechy nad dalekohle-
dem. Původní severozápadní kopule
již technicky dosloužila a po více než
pěti desítkách let si zasloužila svoji
výměnu. Nové specifické zastřešení
přivezlo rozložené několik náklad-
ních vozidel. Dvě poloviny a další za-
řízení, které se kvůli pozorování ne-
be otevírá kvůli výhledu pro daleko-

hled. Konečná montáž před vyzdved-
nutím na své místo proběhla až na
parkovišti před vchodem do hvězdár-
ny. Novou střechu pozorovatelny do-
pravil k dalekohledu jeřáb. Praktic-
ky stejně, jako tomu bylo před pade-
sáti lety, při původní výstavbě
hvězdárny na Písečném vrchu.

Historické záznamy, které má tep-
lická hvězdárna ve svých kronikách,
uvádějí, že tehdejší záměr využít vr-
tulník byl zamítnutý. Proto se muse-
la původně ucelená kopule rozřezat a

dopravit k vrcholu po částech a opět
svařit. I nyní se dávala dohromady až
na místě. Montáž a následné přene-
sení jeřábem proběhlo úspěšně a da-
lekohled v pozoro-
vatelně je opět pod
střechou. Během
jednoho dne. Dru-
há kopule prošla
výměnou už v roce
1992. K moderni-
zaci hvězdárny se
ještě vrátíme. (pem)

Demontáž původní kopule, která již do-
sloužila. Foto: Radim Neuvirt (HaP Teplice)

Co tady chybí? Teplická hvězdárna
vyměnila padesátiletou

původní kopuli
nad dalekohledem

Toto už je sestavování nové kopule, kterou na hvězdárnu přivezli v několika částech
nákladní vozidla. Finálnímontáž proběhla až na parkovišti před hvězdárnou.

Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Už na svémmístě. Vpravo je část té původní. Foto: FCB HaP Teplice
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V novém klipu univerzity hraje boxerka Fabiana Bytyqi
KRISTIÁN ŠUJAN

Ústí nad Labem – Nové pro-
pagační video představí dnes
na svém webu a facebooku
Univerzita J. E. Purkyně v Ús-
tí nad Labem.

Spot má zhruba minutu a
půl a natočil ho profesionální
štáb pod vedením kamerama-
na a režiséra Adama Pavelky.
Ten mimo jiné spolupracuje
také s populárním raperem
Rytmusem a zpěvačkou Da-
rou Rollins.

Jak moc se bude lišit od
ostatních českých univerzit v
Praze či v Brně, které v po-
slední době své promo video-
klipy rovněž publikovaly?

Dle Pavelky diametrálně.
„Chápu, že být cool je v sou-
časnosti supermoderní, ale o
tom vysoká škola není, nebo

ano?“ ptá se Pavelka řečnic-
ky. „Zkusili jsme zahrát na
strunu kvalitě, ne lacinému
humoru jako jinde v republi-

ce. Celou věc bereme serióz-
ně,“ řekl Pavelka.

Děj se odehrává v Ústí nad
Labem a v klipu vystupují

známé tváře regionu. „Zahra-
je si v něm například ústecká
boxerka Fabiana Bytyqi, po-
znáte i známého plavce nebo

baletku, ale jen na konkrét-
ních osobnostech jsme video
nestavěli,“ přiblížil vedoucí
oddělení marketingu a propa-
gace UJEP Michal Červenka.

„Nejnáročnější byly hlavně
počáteční přípravy, tedy pro-
ces od vymýšlení scénáře, přes
sestavování štábu až po hle-
dání lokací a herců, to nám za-
bralo desítky hodin.

Obtížné bylo také shánění
správného hlasu pro voiceo-
ver, cit pro střih, hudební
kompozice, zvukový design
jednotlivých záběrů a v nepo-
slední řadě coloring.

Záběry po natočení totiž ne-
vypadají tak, jak je vidíte na
obrazovce,“ doplnil Pavelka.

ŽÁDNÝLACINÝHUMOR, ale kvalitní a seriózní klip, tak hodnotí nové promovideo ústecké univerzity režisér a kameramanAdamPavelka (na
fotografii vlevo , vedle boxerka a vpravo plavec, hlavní postavy klipu). Foto: 4xMichal Červenka, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Lékařka Kateřina
Cajthamlová:
Lidé chtějí vypadat

jinak, než jim bylo dáno

Vězni do škol!
Trestanci se budou

vzdělávat. Stát pro

ně hledá i práci ...9

OD ČTVRTKA 
4. ÚNORA

Nabídka zboží platí do 7. 2. 2016 
nebo do vyprodání zásob.

Nabídka zboží platí do 7. 2
nebo do vyprodání záso

BROKOLICE
500 g - balení, 1 kg = 29,80 Kč
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ČTVRTEK  4. ÚNORA 2016 - ČÍSLO 29 CENA 16 KČ
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