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NOISE & SCREAM
magazín alternativní hudební scény 

They’re tricky aren’t they. If you have a 
nine-fiver like me, you live for the 
weekends of course, along with all the 
rest of the drones, but when it comes to 
it, when it really gets down to brass tacks 
and darkened earth: do we really enjoy 
ourselves? Most people probably do. I 
don’t always. It’s as if there is some sort 
of pressure to have fun that makes you 
try so hard to attain it that you get a 
metaphorical feeling of nose bleed/ the 

bens.

BUT. I am happy to report that 
my weekend has not been 

one of those ones, 
thankfully:

I had the 
honour 

of 

watching ILLNESS play their last gig ever 
last night. The two of them are disappea-
ring off in to separate sunsets on sepera-
te motor beasts. But you know what, it 
was one of the nicest gigs I’d been to for a 
while. It was down the Cowley Club, cheap 
pints, nice vibe, slight whiff of petuli oil 
and vegans. Illness are a couple of chaps I 
have had the pleasure of spending a bit of 
time with and both have been gracious 
enough to endure Lazer Horse on occasi-
on. Do please listen to their stuff. In a nut 
shell it’s frikkin fresh geetar and it’s 
frikkin fresh drums. That’s the top and 
bottom of it. And the sides.
Depakine Chrono were first off the bat, 
themselves a duo also. The drums were 
set up in the middle of the room so there 
was a 360 degree crowd. I like that set 
up, maybe due in large part to the fact 
that the crowd all seemed like like minded 
chaps and chapesses, so as you gazed 
past the blistering drum wallops and 

the megalomaniacal riffage you 
saw faces contorting in 

the same 
manner 
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Orange Factory nabízí příjemné 
prostory i okolí, které vás mile překvapí. 

Škola se nachází v okolí zeleně, vše je 
velice krásně upraveno, dokonce je 

nedaleko i lesík, kam se můžete ve volné 
chvíli „schovat“. Na jedné straně školy 
je perfektně upravené hřiště, na druhé 

malé náměstíčko, kde je možnost dát 
si dobrý oběd. Interiér je v přátelském 

stylu, který ve vás vzbudí chuť se o téhle 
škole dozvědět víc. Stěny zdobí kvalitní 

a nápadité práce studentů, kteří tu 
studují. Panuje tu přátelská atmosféra, 
která vás do hodin určitě nabudí. Celá 

škola i interiér je v klidném a přátelském 
duchu, tak se neboj a přijď se přesvědčit.

Natálie Dvořáková

Škola Orangefactory nabízí mimo jiné 
i výuku za pomoci špičkových tabletů 

od firmy Wacom. Tyto tablety mají 
širokou škálu kreativního využití. 

Fotografové mohou upravovat 
a zdokonalovat své fotografie a grafici 

mohou zúročit své znalosti tradiční 
kresby a posunout své dovednosti na 

novou úroveň. 
Přijďte dělat, co vás baví.

Petr Szelong

Společné vyučovací předměty
Český jazyk – rétorika a stylistika, Anglický 

jazyk, Právo,  
Dějiny výtvarné kultury, Estetika, Teorie 

a dějiny reklamy,  
Masmédia, Etika,  

Aktuální otázky reklamy, 
Marketingová komunikace,  

Reklamní texty,  
Aplikovaná psychologie

 
Odborné vyučovací předměty

Dějiny fotografie, 
Přípravná kresba, 

Technologie, materiály a přístroje, 
Přípravná kresba,  

Fotografická tvorba - cvičení,  
Marketing a management,  

Aplikovaná výpočetní technika

 Navrhování, Písmo,  
Výtvarné techniky a technologie, Výtvarná 

příprava,  
Figurální kresba,  

Výpočetní technika,  
Počítačová grafika,  

Marketing a management

Marketing, Management,  
Ekonomie, Kreativní seminář, 

Technika administrativy,  
Výtvarné techniky a technologie 

v reklamní tvorbě, Účetnictví,  
Aplikovaná výpočetní technika

Výtvarná příprava, Písmo,  
Trojrozměrné navrhování,  

Technologie, Výpočetní technika, 
Počítačová grafika,  

Marketing a management 
 
 

Fotografie
Grafika

Strategie
Výstavnictví

Učební plán Komu je studium 
určeno

Proč jít studovat 
k nám? 

Kontakt

Soukromá vyšší odborná škola 
umění a reklamy, s. r. o.  

(„Orange Factory“), 

Pošepného náměstí 2022,  
148 00 Praha 4 

MK ČR E 15616 

Ilustrace: Miroslav Skočdopole
Grafický design: Petra Marešová

ředitelka školy: Mgr. Andrea Čapková.
Tel.: +420 272 921 332

Mob.: +420 731 503 959
IČO: 26 769 051

www.orangefactory.cz

Studium na naší škole je denní 
a je určeno studentům, kteří mají zájem 

o odborné vzdělání v oblasti reklamní, 
grafické a marketingové komunikace. 

Podmínkou přijetí 
ke vzdělávání je dosažení středního 

vzdělání s maturitní zkouškou a účast 
na Kreativním workshopu, který je 

součástí přijímacího řízení. 

Kreativní workshop se bude konat 
dne 15. 6. 2015, 20. 6. 2015, 13.7.2015 

a 26. 8. 2015  v budově školy.
V mimořádných případech lze termín 

sjednat individuálně.

Registrace na studijním oddělení začíná 
v 8.30 hodin. Ukončení kreativního 

workshopu v cca 16.30 hodin.

Kryštof Palme





