
The summary of an interview with Mr. Dobson: 

His career started in the army. He became a training instructor 30 years ago. After the army,                 

he joined the prison service. He was there for 7 years as the head of the physical training.                  

Then he left to be a self-defence trainer for the police in England. After that, he moved to                  

Kuwait and became a bodyguard for 3 years. Then he left and eventually ended up here in                 

Šluknov. He came to the Czech Republic for a relationship which did not work out. He went                 

away and thought about it. This time he came to the Czech Republic just to be in this school.  

Mr. Dobson says that there is a massive difference between schools here and those in England                

or Spain. They do not have trait schools like we do. All schools in Spain are bilingual. And he                   

wants to do the same here. He was introduced to Roman Brož and then to law and security                  

department. For him, law and security was an ideal opportunity. He worked really hard to get                

a full time contract to be able to teach at this school. His main focus is to get all the students                     

to speak perfect English. His another focus is to get the students active. He organises               

after-school activities, e. g. a survival course available for all students of this school.  
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Shrnutí rozhovoru s panem Carlem Dobsonem: 

Jeho kariéra začala před třiceti lety v armádě, kdy se stal instruktorem výcviku. Po odchodu z                

armády vstoupil do vězeňské služby. Tam působil sedm let jako velitel fyzického výcviku.             

Poté odešel, aby se stal trenérem sebeobrany pro anglickou policii. Později se přestěhoval do              

Kuvajtu a tři roky tam pracoval jako bodyguard. Postupem času se dostal až k nám do                

Šluknova. Do České republiky přišel především kvůli vztahu, který mu bohužel nevyšel.            

Následně odjel do zahraničí, aby nad vzniklou situací popřemýšlel. Jelikož ho to do České              

republiky stále táhlo, mohl se tak stát součástí naší školy. 

 

Pan Dobson tvrdí, že je veliký rozdíl mezi školami zde a těmi v Anglii nebo ve Španělsku.                 

Nemají odborné školy jako my. Všechny školy ve Španělsku jsou dvojjazyčné. To samé by              

rád zavedl na naší škole. Byl mu představen pan Roman Brož a později obor bezpečnostně               

právní činnost. Pro něj byla bezpečnostně právní činnost ideální příležitost, jak uplatnit své             

schopnosti a zkušenosti. Pracoval velmi tvrdě, aby získal práci na plný úvazek a mohl na této                



škole učit. Snaží se zaměřit na to, aby všichni studenti mluvili perfektně anglicky. Zároveň              

chce, aby studenti byli aktivní. Organizuje mimoškolní aktivity (např. přežití v přírodě, které             

je dostupné pro všechny studenty naší školy). 
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