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editorial

Milí zákazníci,
jedno z nejkrásnějších ročních období se blíží ke svému konci a pomalu,
ale jistě přicházejí chladné podzimní dny. Věřím, že jste si léto báječně
užili a vedle dovolených, koupání a grilování jste si našli čas i na návštěvu
našeho obchodního centra. Obzvláště v horkých letních dnech jste se
u nás mohli příjemně zchladit a kromě nakupování či posezení v kavárnách také pobavit na akcích, které jsme pro vás připravili.
A ani na podzim nepřijdete zkrátka. Jednou z prvních vlaštovek blížícího se podzimu je nové číslo magazínu Má/Galerie, které právě držíte
v ruce. Na jeho stránkách se seznámíte s naší novou stylistkou Denisou,
inspirujete se novými podzimními trendy, naleznete slevové kupóny
do našich obchodů, nebo si přečtete spoustu zajímavých informací
o „ikoně“ teplické radnice Dominiku Ferim.

Co říci závěrem? Snad jen, že i v následujících měsících na vás v Galerii
čeká spousta novinek a pestrý zábavný program, který vám v pochmurných podzimních dnech jistě zlepší náladu. Již teď vám můžeme slíbit,
že se máte na co těšit.
Za tým Galerie Teplice
Mgr. Hana Zecková
Marketing Supervisor

Odměny a zábava
za vysvědčení

pROBĚHLÉ
AKCE
V GALERII

30. 6.

Dětská
westernová
farma
5. 6.
V pátek 5. června jsme náměstí Svobody proměnili v dětskou
westernovou farmu. Děti i rodiče
bavil oblíbený Albertík a jeho kamarádi. Děti si vyzkoušely rýžování zlata, střílení na šerifově střelnici, pečení chleba či dojení krávy.
Nechyběly ani ochutnávky sladkých dobrot a opékání špekáčků.

Poslední školní den, 30. června,
jsme pro školáky připravili zábavný program jako odměnu za jejich
celoroční snažení. Na náměstí
Svobody vyrostly skákací hrad Safari a párty stan, kde si děti i rodiče
mohli zasoutěžit a příjemně se pobavit. Všechny děti se mohly radovat ze sladkostí a drobných dárečků, 50 jedničkářů se navíc dočkalo
ještě dárkové poukázky na nákup v Galerii v hodnotě 200 Kč.

Hravé léto
1. – 31. 8.
Celý srpen se u nás nesl v duchu
her a zábavy. Deset dní měly
děti možnost povozit se zdarma
v dětském vláčku na náměstí
Svobody nebo na řetízkovém
kolotoči na piazzettě za Galerií –
stačilo pouze předložit účtenku
z obchodů Galerie. Uvnitř centra si pak jak děti, tak dospělí mohli
zaskákat paňáka, zahrát veliké Člověče, nezlob se, nebo najít cestu
ven z bludiště.

Vydavatel: Galerie Teplice s.r.o., Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1 Tisk: Logprint.cz, Grafické práce: Studio 071, Grafická supervize: Johana Picková, Typografie: Marcel Slezák,
Stylistka: Denisa Beránková, Foto: Petr Berounský a archiv nájemců, Den a místo vydání: 15. 9. 2015, Teplice, Více informací na www.galerieteplice.cz. Galerie Teplice neodpovídá za chyby vzniklé při sazbě a tisku.
Pokud není uvedeno jinak, nabídky platí do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vydavatel neručí za obsah inzerce.
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rozhovor

Práci naší stylistky můžete sledovat také na facebookových stránkách Galerie Teplice, kam Denisa
vkládá několikrát do týdne outfity z našich obchodů.
Deniso, můžete nám prozradit, jak
dlouho se módě věnujete a jak jste se vůbec k tomuto oboru dostala?
V 16 letech mne oslovil agent modelingové agentury a to byl asi počátek. Z ústecké
agentury jsem přešla do teplické Prominent
models a ta mi umožnila vidět módu jinýma
očima a zamilovat si ji. Jako osobní stylistka
pracuji 2 roky.
Jaký styl nejvíce upřednostňujete?
Mám ráda casual styl a nedbalou eleganci. Džíny kombinuji s topem a sakem, šaty
naopak s koženou bundou. Čím jsem starší,
tím více si potrpím na jednoduché, hezky
střižené věci z kvalitní látky.
Máte nějakou oblíbenou módní značku
či módního návrháře?
Ano. Miluji modely od Giorgio Armaniho,
Chloé, Ralpha Laurena, ale jsem máma
dvou dětí z normálních poměrů, takže nakupuji outfity Zara, Bershka a Intimissimi, které
kombinuji s italskou obuví, kabelkou.
Co je váš nejoblíbenější kousek oblečení?
Slim džíny. A asi navždy nejoblíbenější zůstanou. Motivují mě cvičit.
A co byste si na sebe nikdy nevzala?
Určitě bych nikdy neobula kecky na platformě a nebo na podpatku. Pro mě je sportovní obuv jen na sport.

Se službou stylistky jste se na stránkách magazínu Má/Galerie jistě již setkali.
Od července spolupracujeme s novou stylistkou Denisou Beránkovou, a tak jsme se jí zeptali na pár otázek…
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Jaké jsou trendy v České republice
ve srovnání s ostatními státy? Je v nich
nějaký rozdíl?
Ano, myslím, že v oblékání hodně záleží na kultuře a počasí. Na místech, kde je
tepleji, lidé spíše nosí více barev, třeba
v Mexiku a Brazílii. V Londýně jste nejvíce
cool v nízkých botách, v New Yorku je vše
černé. Ve Španělsku je to tak od každého
trochu. Paříž je celá o malých kabelkách.

Každá země je jiná. U nás se pozastavuji
nad tím, že ženy často dotahují outfit a celý
zevnějšek k naprosté dokonalosti a to zcela zbytečně, jelikož naše ženy jsou krásné
a stačilo by celou osobnost pouze módou
podtrhnout.

www.facebook.com/galerieteplice

Jsou Češi v módě něčím výjimeční?
Ano, bohužel spousta mladých žen si myslí, že značková drahá kabelka v kombinaci
s upnutým oblečením a silnou vrstvou líčení je módní. Ženy v Čechách kopírují jedna
od druhé styl a nejsou originální. Ztrácí tak
svůj přirozený šarm. Samozřejmě ne všechny!
Jaké jsou aktuální trendy pro podzim/
zimu 2015?
Čekají na nás módní 70. léta, plná roláků, kalhot do zvonu, áčkových šatů, kabátků a semišové bundy. Z barev se můžeme
těšit na hořčicově žlutou, terakotu, rezavou,
hnědou, vínovou a černou. Pořídit bychom
si každá měla oversized kardigan, který se
skvěle kombinuje s rolákem. Vrstvení bude
hit!
Jak probíhá den se stylistkou v Galerii
Teplice? O co vlastně jde?
Stylingový den je služba pro ženy i muže,
kteří potřebují pomoc s výběrem oblečení.
Outfit si mohou v klidu vyzkoušet a poté se
rozhodnout v obchodě, nebo až doma, zda
si něco zakoupí. Není to podmínkou. Ženy
většinou prozradí, že by si oblečení, které
jsem jim vybrala, nevšimly. Dvojnásob mě
pak těší, že si ho většinou pořídí.
Kdy se bude konat další „styling day“
a jak se na něj mohou zákazníci přihlásit?
Na podzim mají lidé možnost absolvovat
stylingový den ve dnech 27. 9. a 11. 10.
Přihlásit se mohou na webových stránkách
Galerie Teplice. Ještě doplním, že služba je
zcela zdarma.

Denisa Beránková
Módní stylistka magazínů
obchodních center
Galerie Teplice, Varyáda
či Futurum Hradec Králové.
Po dobu dvou let pracuje jako
osobní stylistka. Od šestnácti
let se věnovala modelingu
a od dvaadvaceti let
pracuje jako stevardka.
Dnes, maminka dvou dětí, milovnice
italské, španělské a francouzské
módy, zdravého životního stylu
a cestování, vám ráda poradí, jak se
obléknout chic a cítit se skvěle!
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Style Marta

Style Silva
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1. LINDEX, šálka 399,- 2. ORSAY, dámský top 449,- 3. STEFI, dámské
kalhoty 2570,- 4. STEFI, dámská bunda 1890,- 5. LINDEX, dámská kabela
999,- 6. RENO, dámská obuv 1349,-
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1. ORSAY, dámská bundička 1499,- 2. RETRO JEANS, dámská mikina
1150,- 3. RETRO JEANS, dámské tepláky 1490,- 4. RETRO JEANS,
dámské holinky 1230,- 5. TOP TIME, náramek ZU – ZU 290,-
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Style Katarina
5
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1. TALLY WEIJL, top 529,- 2. TALLY WEIJL, dámská sukně 529,- 3. TOP TIME,
dámské hodinky Daniel Klein 1940,- (s klubovou kartou 10 % sleva) 4. RENO,
dámská obuv 2499,- 5. TALLY WEIJL, dámská kabelka 799,- 6. KLENOTY AURUM,
řetízek z oceli s přívěskem Michael Kors 5410,- 7. FANN parfumerie, toaletní
revoluce POO-POURRI Original 118 ml 489,- 8. KLENOTY AURUM, náramek z oceli
Michael Kors 4130,-
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Style Tereza
1. TALLY WEIJL, dámská vesta 799,2. H&M, dámské šaty 899,- 3. LINDEX,
dámská peněženka 399,- 4. RENO, dámská
obuv 1799,- 5. KLENOTY AURUM, dámské
náušnice Michael Kors z oceli 2530,-
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Style Nora
1. GATE, dámský kabátek 998,- 2. H&M, dámské body 799,- 3. STEFI, dámské
šaty 1750,- 4. OBUV JANA, dámské polobotky 1199,-
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Style Viktor
1. GATE, pánská mikina 398,- 2. EIFFEL OPTIC, unisex brýle Gio 2390,3. RETRO JEANS, pánské tričko 990,- 4. GATE, pánské kalhoty 498,5. CCC, pánské boty 899,-

1

5

2

Style Jonáš

1. RETRO JEANS, pánská bunda 2890,- 2. GATE, pánské tričko 148,3. H&M, pánské kalhoty 699,- 4. RETRO JEANS, pánské holinky 1390,-
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Style Johnsonovi
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1. TOP TIME, pánské hodinky Daniel Klein 1835,- (s klubovou kartou 10 % sleva) 2. TIME OUT,
pánské sako 2499,- 3. FANN PARFUMERIE, pánská vůně Boss The Scent EdT 50 ml 1899,4. ORSAY, dámská bunda 1699,- 5. TALLY WEIJL, dámský top 359,- 6. TALLY WEIJL, dámský overal
459,- 7. STEFI, dámské kalhoty 1830,- 8. ORSAY, kabelka 799,- 9. CCC, dámské mokasíny 1199,-

Style Teodor
1. H&M, pánské kalhoty 499,- 2. H&M, pánské sako 1299,- 3. H&M, pánský
svetřík 599,- 4. Obuv Jana, pánská kožená obuv 2599,-

Style Václav
1. TIME OUT, pánské sako 3499,- 2. H&M, pánská košile 799,- 3. H&M, pánský
svetr 899,- 4. H&M, pánské kalhoty 499,- 5. Obuv Jana, pánská kožená obuv
1999,-
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Style Rebeca

1. LINDEX, dívčí triko 249,- 2. LINDEX, dívčí kalhoty 399,- 3. LINDEX,
dívčí vesta 449,- 4. CCC, dívčí kecky 349,-

1

Style Kristýna
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1. H&M, dívčí mikina 349,- 2. H&M, dívčí bunda 799,- 3. H&M, dívčí
sukně 299,- 4. H&M, dívčí boty 599,-
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Style sladcí mazlíci

4

5

10

1. BAMBULE, školní set s batohem Mimoň 1499,- 2. 5D CINEMA maxim, S radostí zpátky do školy vstup jen
za 63,-, nejen pro školáky 3. BAMBULE, školní set s batohem Ledové Království 1299,- 4. petcenter, obleček pro
psy, různé značky, designy a velikosti, cena od 179,- 5. pet center, Canvit doplňky stravy pro psy a kočky, zajistí
skvělou kondici a pevné zdraví vašich mazlíčků i na podzim, různé druhy, cena od 189,- 6. LINDEX, dívčí bundička
499,- 7. CCC, dívčí obuv 699,- 8. LINDEX, dívčí sukně 399,- 9. LINDEX, dívčí triko 349,-

Style Ondra
1. LINDEX, chlapecké triko 299,- 2. LINDEX,
chlapecká mikina 499,- 3. LINDEX, chlapecké
kalhoty 699,- 4. RENO, klučičí kožené boty 549,-

Style Adam
1. H&M, klučičí tričko 129,- 2. H&M, chlapecké sako 899,- 3. H&M, klučičí
kalhoty 299,- 4. RENO, klučičí kožené boty 549,-
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Slevy

20 % sleva

15% sleva

10% sleva

na vše po dobu 14 dnů.

na kosmetiku Manufaktura.
Slevy nelze sčítat.

Slevy nelze kombinovat. Neplatí na poukázky.
Nelze použít zákaznickou kartu A3 SPORT.
Platí pouze pro OC Galerie Teplice.

Slevu nelze kombinovat s jinou slevou či akční
nabídkou ani s výkupem zlata protihodnotou.
Sleva neplatí na produkty značky Mt. Blanc, Festina,
snubní prsteny, opravy, zakázkovou výrobu a dárkové
šeky. Sleva se nevztahuje na výměnu zboží.

Platnost kupónu 15. 9. – 30. 9. 2015.

Platnost kupónu 21. 9. – 4. 10. 2015.

Platnost akce 18. 9. – 30. 9. 2015.

Platnost kupónu do 30. 10. 2015.

50% sleva

20% sleva

250 Kč sleva

7% sleva

Platí na celý sortiment.
Slevy nelze sčítat.

Slevy nelze sčítat.

Platnost kupónu 15. 9. – 31. 10. 2015.

Sleva 50,- Kč

20 % na nezlevněné zboží
a 5 % na již zlevněné zboží.

na nákup stříbrného šperku.

při nákupu nad 500 Kč.

Platnost kupónu do 30. 9. 2015.

20% sleva

při předložení kupónu.

na cokoliv.

na celý sortiment
SCANquilt.
Slevy nelze sčítat.

na nezlevněné
dioptrické obruby
a sluneční brýle
při nákupu nad 1990 Kč.

na všechny produkty
značky AVENT.

Platnost kupónu do 30. 11. 2015.

Platnost kupónu do 31. 12. 2015.

Platnost kupónu do 31. 12. 2015.

15% sleva

20% sleva

Popcorn zdarma

na nezlevněné zboží.

při nákupu nad 350 Kč.

Slevy nelze sčítat.

Neplatí na již zlevněné zboží
a dárkové poukazy.

Platnost kupónu do 15. 10. 2015.

Platnost kupónu 16. 10. – 18. 10. 2015.

20% sleva

Nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami.

na vybraný produkt
HUHUBAMBOO.

www.kino-5d.cz

Platí pouze v prodejně Pet Center Galerie Teplice.
Nevztahuje se na již zlevněné a akční zboží.

Platnost kupónu 15. 9. – 25. 9. 2015.

Platnost kupónu 15. 9. – 30. 9. 2015.

20% sleva
na novou kolekci.

Sleva není kombinovatelná s jinými akcemi
společnosti TALLY WEiJL

Platnost kupónu 19. 9. - 20. 9. 2015.

Slevy nelze sčítat.

Kup velký točený nápoj
a dostaneš malý slaný
popcorn zdarma.
Platnost kupónu do 30. 9. 2015.

20% sleva
na veškeré
kávové nápoje.

Platnost kupónu 15. 9. – 15. 10. 2015.

POSLEDNÍ ŠANCE
STIHNOUT LÉTO...

Exotika & Egypt 2015/16
prodej zahájen!
leva
až

*
s e září!
2as0ný%
nákup do konc

za vč

využijte příjemného
počasí a cen dovolených
u moře v září a říjnu
Přímé lety z Prahy:

Egypt | Emiráty | Dominikána | Kuba | Zanzibar

10% sleva

uplatnění slevy na nákup
menu, boxu nebo kyblíku.
Platí v restauraci OC Galerie Teplice.

Platnost kupónu do 30. 9. 2015.

U vybraných zájezdů:

• pobyt pro dítě zdarma • slevy pro seniory až 25 % • parkování u letiště v Praze ZDARMA

EXIM tours v OC Galerie Teplice

* Ze základní ceny, platí pro členy Clubu Čedok v kategorii VIP, ostatní klienti čerpají slevu až 18%.

Tel.: 477 759 004, www.eximtours.cz
 800 112 112 | www.cedok.cz
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Style Marie
6

Style Rosa
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1. GT MOBIL, univerzální selfie tyč, dříve 699,- nyní 499,2. INTERSPORT, dámská mikina 1999,- 3. INTERSPORT, dámské funkční
kalhoty 2499,- 4. RENO, dámské kecky 999,-

1. INTERSPORT, dívčí bunda 1099,- 2. INTERSPORT, dětské funkční
kalhoty 549,- 3. INTERSPORT, dětský batoh 299,- 4. INTERSPORT, dívčí
mikina 449,2
1
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Style Nataša
1. TESCOMA, sportovní termoska se zámkem CONST. MOCCA 0.3 l, nerez 499,- 2. GT MOBIL, ochranné
sklíčko na mobilní telefon, dříve 399,- nyní 299,- 3. PEPCO, deka 249,- 4. INTERSPORT, termoska 249,5. INTERSPORT, batoh 1099,- 6. INTERSPORT, trekové hole 399,- 7. ENERGY VITA, proteinové tyčinky
raw 1 ks 28,-
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Style Gustav

Style Denis

1. A3 SPORT, pánské tepláky 1390,- 2. A3 SPORT, pánská mikina 1790,3. A3 SPORT, pánské tréninkové kecky 1090,-

1. LINDEX, klučičí mikina 599,- 2. LINDEX, klučičí tepláky 599,- 3. LINDEX,
klučičí triko 299,-

3
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Style Helena
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Style Klára

1. ENERGY VITA, nepasterizovaná šťáva z kustovnice čínské 750 ml 432,2. MANUFAKTURA, poctivý hruškový sirup 129,- 3. MANUFAKTURA, pečující krém
na ruce s hruškovým výtažkem a bambuckým máslem 159,- 4. EURONICS, DeLonghi
Magnifica ECAM 22.110B automatické espresso černé 9999,- 5. TESCOMA, elektrický
mlýnek na pepř a sůl PRESIDENT, 2v1 699,-

1. EURONICS, tablet Lenovo Yoga 2 10 FHD 10.1“, 16 GB, WF, BT, GPS,
Android 4.4/Android 5.0 2. 7999,- 2. HOROSKOP, čaj 59,- 3. HOROSKOP,
svíčka 49,- 4. ALBI, složka s přihrádkami 99,- 5. ALBI, trhací bloček 39,6. ALBI, magnetický zápisník s propiskou 79,- 7. PEPCO, hrnek na kávu 29,8
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Style Sweet Home

5

1. KNIHY DOBROVSKÝ, kniha Vraní dívka 3: Pýthiiny rady, autor Erik Axl
Sund, 349,- 2. SCANQUILT, povlečení SATÉN 100% dlouhovlákná česaná
bavlna, dříve 1890,- nyní 1323,- 3. KNIHY DOBROVSKÝ, kniha
Dívka v pavoučí síti (pokračování trilogie Milénium), autor David Lagercrantz, 349,- 4. PEPCO, vak do dveří proti
průvanu 89,- 5. YVES ROCHER, rostlinná péče o vlasy, zpevňující sérum na vlasy 30 ml 189,- 6. YVES ROCHER,
SERUM VEGETAL, Obnovující noční péče 30 ml 840,- 7. dm, Balea Professional šampon pro přirozeně hnědé nebo
barvené vlasy 250 ml 39,90 8. dm, Balea Professional sérum pro regeneraci suchých a poškozených vlasů 30 ml 77,90
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4

Style Hugo
1. BENU LÉKÁRNA, cereální tyčinky pro kojící 5x40 g 125,- 2. BENU
LÉKÁRNA, Imunoglukan 399,- 3. POPROKAN, fixy ZOO trojhrané 25,4. POMPO, Klikcarz Klik“N Race Double Track Set, součástí balení jsou
i 2 autíčka, info o ceně na prodejně

Style Renatka
1. POMPO, malování podle barev obsahuje 5 různých obrázků o velikosti
19 x 14 cm, 8 ks pastelek, 6 barev a 1 štětec 79,- 2. POPROKAN,
544 školní sešit 9,- 3. ALBI, neoprénový penál 129,- 4. ALBI, pouzdro
na dokumenty A6 19,- 5. ALBI, pouzdro na karty 69,-
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1+1
zdarma

Zakupte 1 kaiserku
a druhou obdržíte
zdarma.
Platnost kupónu
15. 9. – 15. 10. 2015.
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rozhovor
Co tě přivedlo k zájmu o Sudety a inspirovalo tě k založení facebookové stránky
Teplitz – Schönau?
Vždycky říkám, že domov nekončí ani
za prahem, ani za domem, ale domovem se
zkrátka vždycky myslí širší celek. A to Sudety
pro mne splňují. Je to region, který má velmi
pohnutou historii a historické události mají
ještě další konsekvence do současnosti. Často se říká, že lidem tady chybí vztah k místu,
ale ten vztah se dá vytvořit poměrně rychle.
Lidé vlastně tady žijí moc rádi, ale nepokračuje to už dál ve smyslu „chci se osobně zasadit o rozvoj tohoto města“, „chci, aby se
tu dobře žilo mým blízkým“, „chci do toho
dát kus sebe“. A to je i jedním z cílů stránek
„Teplitz –Schönau“ tehdy a „Sudety nejkrásnější místo v pekle“ dnes. Stránku Teplitz –
Schönau už teď bohužel aktivně nedělám,
jelikož vlivem politiky a studia nemám tolik
času, kolik bych si přál. A také vlivem „Sudet“, které mě baví o poznání více než práce se starými fotkami na Teplitz – Schönau,
protože téma Sudety mají i nějaký současný
rozměr, se kterým rád pracuji. Nejlépe jak lidi
aktivizovat je skrze humor, který je tak svérázný, jako jsou Sudety sami.

domov
nekončí
ani
za prahem,
ani
za domem
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plné náměstí, vánočně nasvícenou Galerii až
na Zámecké náměstí. Pak jsem přišel dovnitř
do Galerie a tam hrála Severočeská filharmonie. To mne opravdu dostalo. Myslím si, že
Galerii čeká ještě zářná budoucnost s ohledem na jiná města. A ten trend odklonu lidí
od periferie směrem do centra je zřejmý.
Patříš také mezi vášnivé fotografy. Fotíš raději zrcadlovkou, nebo telefonem?
A jaký je tvůj postoj ke stále populárnějším selfie tyčím?
Nejlepší foťák je ten, který má člověk
u sebe. Když má člověk při sobě zrcadlovku,
tak je to jenom dobře, protože ty výsledné
fotografie jsou absolutně neporovnatelné
s tím, co se dá vyfotit jiným foťákem, mobilem. Ale na momentky mobil úplně stačí.
Dají se s mobilem dělat i poměrně umělecké

Nemohu opomenout i tvé „afro“. Plánuješ nějakou radikální změnu účesu? Jsou
čepice tvým nepřítelem?
(Smích)
Já změnu neplánuji. Ne, že bych byl nějak
příliš konzervativní, nebo že bych to bral jako
nějakou svoji obchodní značku, ale jsem už
na to zvyklý… a jsou věci, na které si nechci
odvykat. Takže radikální změnu dohola ne.

Jsi velmi aktivní člověk, někdo by tě
mohl označit za renesančního člověka. Jsi
literárně nadaný, hraješ na několik hudebních nástrojů, fotíš, jsi aktivní v politice.
Neviděl jsem příliš tvých fotek u sportu.
Jaký je tvůj vztah ke sportu?
Můj vztah ke sportu je trochu inertní, jako
že se od sportu držím mírně s odstupem,
ale hledám si k němu cestu. Teď jsem začal hrát tenis, což mne strašně chytlo, hraju ping pong, miluji turistiku, rád chodím
po Krušných horách a teď objevuji také
krásy Českého středohoří. V televizi sleduji
například Wimbledon a dřív jsem sledoval
moto GP, formule, ale nejsem příliš fanda
fotbalu. Na Teplice přijdu sice rád, ale Ligu
mistrů příliš nesleduji. Jinak si nemyslím, že
bych byl renesanční, zase tolik aktivit nemám
a myslím si, že to je pouze o organizaci času.

Dominik Feri
Český politik, od 7. listopadu 2014
člen Rady statutárního města Teplice.
Svým zvolením se stal nejmladším
radním v České republice v historii
a jedním z nejmladších českých
zastupitelů.

Kdyby sis mohl vybrat pouze jedinou
aktivitu, koníčka, co by to bylo?
Asi politika. Pokud to mohu trochu zobecnit, tak je to zájem o okolí. Protože už i Aristoteles říkal, že to nejcnostnější co je, je
účast na správě městského celku. Zkrátka
být ke svému okolí otevřený, neignorovat ho
a podílet se na jeho rozvoji.
Galerii Teplice jsi fotil a sledoval již
v průběhu výstavby. Co sis oblíbil na našem centru?
Když jsem tu byl fotit v březnu minulého roku, tak jsem z toho byl úplně perplex,
protože v centru Teplic ještě žádná taková
budova nevznikla - velká, moderní. Byl jsem
z toho nadšený, protože jsem si od toho
sliboval návrat lidí zpátky do centra města a odklon od trendu, že komerční plochy mají vznikat za městem. A je vidět, že
ti lidé se sem opravdu vracejí. Při Teplické
vánočce byl úžasný pohled od radnice, přes

Mně už se na to opravdu těžko vzpomíná,
jelikož já jsem své první sako oblékl již před
5 lety. Přišlo mi to hodně pohodlné a zároveň člověk nemusí mít obavu z toho, že by
byl oblečen nevhodně. Ve smyslu nevhodně,
jako že nedostatečně. Samozřejmě, že někdy budeš „overdressed“, když půjdeš např.
na vesnickou tancovačku, ale neriskuješ tím,
že nebudeš moci promluvit třeba k lidem,
dát rozhovor, cokoliv. Z tohoto hlediska je to
oblečení praktické. Snažím se, aby oblečení bylo vždy elegantnější, nebo mělo nějaký
svůj vlastní výraz. Principiálně se nesnažím
být jiný, protože kdybych chtěl být, tak nenakupuji ve standardních obchodech jako
teď. Vybírám to, co mě baví, hodně často
také nakupuji na internetu, na eBay. Baví mě
buď móda 30. let, nebo 70. let. Takže jsem si
třeba na eBay koupil frak z roku 1931, který
byl ušitý v Sasku. Dokážu si vybrat oblečení
i v Galerii, zejména se jedná o boty, doplňky
a některé kousky oblečení.

Jsi stále usměvavý, umíš si ze sebe udělat legraci. Dokáže tě vůbec něco naštvat?
Mě osobně dokáže strašně naštvat lidská
arogance. Je mi často spíláno, že já jsem
arogantní, ale tak to absolutně není. Dokážu
vyjít s každým, dokážu se s každým pobavit
o čemkoliv, dokážu vyslechnout každého, ale
jsou lidé, kteří jsou bytostně a inherentně nastaveni tak, že si myslí, že jsou něco víc. Například z komunity mladých lidí jsou někteří,
kteří mají lepší oblečení, nebo lepší zázemí
a myslí si, že jsou něco víc. Nebo například
u holek. Když je holka hezká, má hezky vytvarované tělo a nemusí být hezká po duši,
tak se může chovat velmi arogantně. Pokud
se někdo chová arogantně, tak se ho snažím
rychle uzemnit.
fotky, ale pro normální lidskou potřebu stačí opravdu lidem mobil. Já když fotím něco
zásadního, tak beru zrcadlovku, a když jsem
někde na rekreaci, na party, tak to na ten mobil jde úplně skvěle. Já fotím na iPhone, kdy
kvalita fotek je opravdu nadstandardní. A co
k selfie tyčím? Přišly sociální sítě, přišel odklon od společenského vnímání k nějakému
egoistickému vnímání, že to jsem já, že se
budu propagovat na Facebooku a selfie tyče
jsou toho vyústěním. Zkrátka nechci jen něco
vyfotit, něco zachytit, ale chci tam být také.
Já selfie tyč mám, ale moc ji nevyužívám. Raději natáhnu ruku. (smích)
Máš velmi osobitý styl, díky kterému jsi
k „nepřehlédnutí“. Proč sis tento „retro
styl“ vybral? Chceš se odlišovat, nebo to
souvisí s tvojí láskou k historii?

Chodíš rád do kina? Jaké filmy tě baví?
Já do kina moc nechodím, protože nesleduji aktuální vývoj filmů, takže většinou
chodím najisto jako např. na série Pán prstenů, nebo na co dostanu fakt kladné recenze.
Zejména tedy od mých rodičů. Ti sem k vám
chodí pravidelně, každý týden a vždycky
mi doporučí, na co mám jít, nebo naopak.
Jsem také zvyklý dělat více věcí najednou,
takže doma se např. dívám na film na počítači a do toho si třeba čtu, nebo pracuji a to
v kině bohužel nejde.
Kdyby ses musel zbavit všech svých věcí
a mohl si nechat pouze 3. Jaké by to byly?
Sako, mobil a dobrá nálada.☺

Děkujeme za rozhovor.
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KLENOTY
Klenoty Aurum

417 532 744, 725 208 218

Klenoty ORI

SEZNAM
NÁJEMCŮ

417 536 207

TopTime
OBUV A KOŽENÉ ZBOŽÍ
Baťa

731 618 959

CCC

417 535 590

Jana OBUV

605 776 011

Reno

417 560 522

DOMÁCNOST A DOPLŇKY
POTRAVINY, DELIKATESY

Purtex

411 130 316

SCANquilt

246 058 190

Energyvita

775 210 491

Tescoma

720 995 926

KORZO Supermarket

727 822 077

Oxalis

734 230 533

Vineco

DROGERIE A PARFUMERIE
dm

417 560 731

FAnn parfumerie

474 774 170

Teta drogerie

724 670 974

SLUŽBY
606 073 742

Air Bank

417 534 171-2

Čedok
ČSOB

ELEKTRO A KOMUNIKACE
Euronics

577 055 857

O2

417 575 257

Vodafone

777 350 896

GASTRONOMIE

Exim Tours

477 759 004

FIRO - tour

477 606 781

Raiffeisen BANK

417 534 703

Sberbank
SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY

BubbleMania

603 241 707

CAFE4YOU

722 925 291

Canonico
- ohňostroje Krupička

734 615 400

Delicious food

778 000 855

DeLuxe květiny

778 436 429

FIT BAR

777 808 567

Tabák Tisk GECO

601 312 325

KFC

702 209 452

Papírnictví POPROKAN

417 531 132

Lagarto Café

777 822 160

Pet Center

413 033 076

Larte Cafe

TABÁK RAST plus

777 403 907

Mix Grill

721 141 723

ToBacco DanCzek Teplice

603 567 158

Venezia Fresh

722 916 010
SPORT A VOLNÝ ČAS

HRAČKY, KNIHY A DÁRKY
Albi

734 395 548

Bambule

727 851 237

Horoskop
Knihy Dobrovský 417 535 828, 727 891 261
Pompo

737 278 098

A3 SPORT

474 774 174

Intersport

417 570 170

ZÁBAVA
5D Cinema Maxim

773 003 014

Dětský koutek Bambule

727 851 237

JRC Game centrum 478 048 088, 910 057 682
Merkur Casino

MÓDA A MÓDNÍ DOPLŇKY
Camp David

777 606 907

Gate

774 704 379

H&M

417 537 055

Lindex

417 570 372

ORSAY

417 534 663

PEPCO

730 872 021

RetroJeans

605 066 347

STEFI italská móda

602 243 564

Tally Weijl
Time Out

733 181 866, 732 193 008

Premiere Cinemas

721 655 497

Tipsport

606 723 813

JAK SE K NÁM
DOSTANETE?

Galerie
Teplice
se
nachází
přímo
na centrálním náměstí Svobody na místě
bývalého OD Prior. Díky ideální pozici
v samotném centru je Galerie Teplice snadno
dostupná pro cestující veřejnou dopravou,
autem, ale i pro pěší. Přímo před vchodem
z ulice Alejní je zastávka městské hromadné
dopravy a příměstských autobusů.
PĚŠKY
OC Galerie Teplice se nachází
na centrálním nám. Svobody, přímo
v centru města Teplice.
MHD
Linky: 1, 2, 4, 5, 7, 10
příměstské autobusy:
Linky: 485, 486, 488, 491, 492, 803
AUTEM
Při vjezdu do města se držte
navigačních
cedulí
CENTRUM,
ke Galerii Teplice se dostanete ulicí
Alejní nebo ulicí Dlouhá.
PARKOVÁNÍ
Obchodní centrum disponuje 400
parkovacími místy v podzemním
a nadzemním podlaží. Vjezdy
a výjezdy z parkoviště jsou velmi
komfortní a umožní pohodlný vjezd
i širším vozům. Do parkingu se
dostanete z ulice náměstí Svobody
a z ulice Dlouhá. Ve všední dny
můžete parkovat 3 hodiny zdarma,
o víkendu 5 hodin zdarma.

OTEVÍRACÍ
DOBA CENTRA
A KONTAKT

ZDRAVÍ A KRÁSA
BENU lékárna

776 340 020

Eiffel Optic

Pondělí – neděle: 9.00 – 21.00 hod.

Future Nails

777 986 786

GrandOptical

725 259 652
417 533 015

413 030 921

Manufaktura

601 310 652

Galerie Teplice
náměstí Svobody 3316, 415 01 Teplice
info@galerieteplice.cz
www.galerieteplice.cz
www.facebook.com/galerieteplice

725 249 920

Yves Rocher

727 814 755

GPS 50.640793, 13.823535

Otevíráme ve čtvrtek 10. 9. 2015 od 19 h v prvním patře OC Galerie v Teplicích.
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