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Úvodník paní ředitelky
Někde jsem zaslechla či zahlédla slova „svět nestřídmosti“ a chvilku jsem 
přemýšlela nad slovem nestřídmost, dnes se přeci neužívá tak často, a pak 
nad celým spojením. Svět nestřídmosti – co to vlastně je? Je to špatný nebo 
dobrý svět? Nejdřív mi prolétlo hlavou, že by to mohl být asi svět dobrý. Jestli 
můžeme být nestřídmí, máme zřejmě všeho dost, nám nic neschází, a naopak 
můžeme přebytek nabídnout tam, kde možná něco chybí, a vypadat tak pěkně 
v očích obdarovaných i svých vlastních. Pak, ale přišlo ale…. 

Je dobré, že je všude okolo nás všeho dost, ale co s tím, když je toho moc. 
Co s věcmi, které nikdo nekoupí, co jídlem, které se nesní, a co s třeba infor-
macemi, které nikdo nepotřebuje? Věci se dají na skládku, jídlo se zkazí a pak 
vyhodí, ale co ty informace??? Kde ty zůstanou a co se s nimi děje? Jsou jich 
všude tisíce, miliony možná miliardy…. Útočí všude. My velcí, nechci psát rov-
nou staří, se s nimi snad nějak popereme. Protože jsme již zkušení, většinou 
poznáme, které z nich jsou důležité, které nepotřebné, které chceme a které 
ne, pěkně si to v hlavě urovnáme a odmítneme ty nezajímavé nebo zapome-
neme ty smutné či špatné. Jak to ale dělají ti malí a mladí? Nevědí, že některá 
slova nejsou informace, ale jen zbytečnosti, které lidi pletou a mohou ublížit, 
nevědí, že důvěryhodnost některých informací je přinejmenším pochybná, 
nepoznají, co je důležité a co naopak nepotřebují vědět vůbec. A ještě než se 
tím proberou, už se na ně valí další a další… Nestřídmé množství informací 
které na ně útočí, je uvede do světa zmatku a chaosu a nedává jim šanci si 
opravdu zapamatovat téměř nic. A oni to bohužel ani neví. Vždyť internet je 
vždy lehce dostupný zdroj informací a koloběh se roztočil. Žádné krásné kníž-
ky, žádná fakta v hlavě, žádné potřebné vzorce, žádná schopnost srovnávání, 
žádné souvislosti, jen virtuální komunikace a vytržené kusé vědomosti. Jak si 
vůbec mohou takhle žít? 

No, zatím se zdá, že mohou. A na nás, kteří jsme je touhle cestou pustili, je 
vracet je zpátky k realitě, vědomostem, schopnosti si povídat, protože budou 
mít o čem a s kým a tak. Třeba to nebude tak těžké, třeba to vidím horší, než to 
je. Vždyť i letos při absolventských zkouškách se ukázalo, kolik toho naši stu-
denti vědí a umí, jejich komunikační kampaně sršely nápady, objevily se pro-
jekty s úrovní výrazně vybočující i projekty, které by svou ideou a provedením 
zastínily profesionály s letitou zkušeností. Tak možná svět informační nestříd-
mosti není tak strašný a žádná katastrofa v podobě nevzdělaných potomků se 
na nás neřítí, protože si přeci jen informace přebírají, umí je používat a správ-
ně vnímají i svět a lidi okolo sebe Asi jsou chytřejší a schopnější, než se nám, 
velkým, nechci psát rovnou starým, zdá. A tak to asi má být. 

Mgr. Andrea Čapková

co je oRange FactoRy
soukromá vyšší odborná škola 
umění a reklamy, orange Factory, 
nabízí tříleté odborné studium 
Reklamní tvorba studentům 
s maturitou.

orange 
Factory

vyšší odborná škola nabízí tříleté 
studium, které vás připraví na prá-
ci v multimediálních a reklamních 
agenturách, grafických studiích, 
poly grafickém průmyslu a marke-
tingových odděleních společností 
zaměřených na výrobu a obchod. 
po absolvování studia naleznete 
uplatnění jako grafičtí designeři, 
produktoví fotografové, reklamní 
textaři, poradci v reklamě, account 
a event manažeři a produkční 
komerčních výstav.

komu je studium určeno
Studium je určeno studentům, 
kteří mají zájem o odborné vzdělání 
v oblasti reklamní, grafické a mar-
ketingové komunikace. Podmínkou 
přijetí ke vzdělávání je dosažení 
středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou a úspěšné složení přijímací 
zkoušky.

Reklamní tvorba
Vzdělávací program Reklamní tvorba 
je komplexním vzdělávacím progra-
mem v oblasti reklamy, marketingu 
a komunikace, spojující výtvarnou 
odbornou činnost s oblastí ekono-
mickou a praktickou.

Program nabízí osvojení vědomostí 
a dovedností uplatnitelných v široké 
sféře reklamy, tiskové produkce a 
komunikace. Je ojedinělým koncep-
tem nejen v celé Praze, ale i v celé 
Čes ké republice. Jako jediný nabízí 

odborné vzdělání typu College tak, jak 
je tomu zvykem v evropských zemích 
a USA.

staňte se profesionály
Výběrem oboru určujete svou budou-
cí profesi a pracovní zaměření.
Specializovat se můžete v oborech 
Reklamní fotografie, Reklamní grafika, 
a Výstavnictví. Zkušení vyučující a lek-
toři z řad profesionálů reklamního, 
marketingového, grafického, foto-
grafického, publikač ního a polygra-
fického oboru jsou připraveni předat 
vám své odborné znalosti a pracovní 
zkušenosti. Učební plán je připraven 
ve spolupráci s Asociací komunikač-
ních agentur České republiky.

cíl vzdělávacího programu
Cílem vzdělávacího programu je 
vychovávat odborníky s vysokou 
mírou flexibility, adaptability a se 
značným rozsahem profesních 
kompetencí. Vzdělání vás naučí 
vizuálně, verbálně i prakticky komu-
nikovat, organizovat, kooperovat 
a plánovat.

všeobecné vzdělání se prolíná  
se vzděláním odborným
Vzdělávací program Reklamní tvor-
ba se skládá z obecných předmětů 
závazných pro všechny studenty. 
Specializovat se můžete výběrem  
ze tří profesních oborů.

O šKOle
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exteRní studio
v letošním roce jsme se rozhodli zahájit 
výuku ve večerním a víkendovém režimu 
pro veřejnost  a profesionály v oblasti 
grafické, fotografické a výtvarné tvorby.  

nabízíme profesní kurzy vyučované 
praktickou formou. odborné kurzy pro 
pracovníky dtp a marketingu a výtvarné 
kurzy. kurzy jsou vedeny zkušenými  
odborníky z praxe.

pRoFesní kuRzy 
pracovní dny
› adobe indesign / 1 měsíc
› adobe illustrator / 1měsíc
› adobe photoshop / 1 měsíc

pRoFesní kuRzy
víkend
základní ovládání programů  
adobe creative suite cs4
› adobe indesign / 12 hod.
› adobe illustrator / 12 hod.
› adobe photoshop / 12 hod.
›  ovládání operačního systému  
 mac os

výtvaRné kuRzy  
pracovní dny
› airbrush – kurz americké retuše
› kurz ateliérové kresby a malby

odboRné kuRzy 
pracovní dny
› pravidla předtiskové přípravy 
›  grafická a tisková terminologie 

– nejen pro pracovníky marketingu

› Úprava dat v pdF

odboRné kuRzy 
víkend
›    sazba v programu indesign
   – klávesové zkratky
›    adobe illustrator – grafy

více informací 
a přihlášky na stránkách 
ww.orangefactory.cz

obecné předměty
Teoretické předměty, mezi nimiž 
nechybí výuka českého jazyka, výuka 
cizích jazyků, dějiny výtvarné kultu-
ry, teorie a dějiny reklamy, tvorba 
reklamních textů a marketingová 
komunikace, jsou důležitou složkou 
výuky, která propojuje teoretické 
vědomosti s praktickou tvorbou 
a umožňuje vysoce kvalifikovanou 
úroveň komunikace s komerční 
i výtvarnou sférou.

kompletní program naleznete 
na našich stránkách:
www.orangefactory.cz.

vybavení školy
škola je vybavená moderními tech-
nologiemi, má tři výtvarné ateliéry, 
grafickou dílnu s tiskařským lisem, 
výstavářskou dílnu se strojním a tech-
nickým zařízením, dva fotografické 
ateliéry vybavené velkoformátovými 
a digitálními fotoaparáty, záblesko-
vými zařízeními, stojany a stativy. 
Pozitivní i negativní fotografická 
laboratoř nabízí patnáct pracovních 
míst. Počítačové učebny a stanice 
PC a Apple jsou mimo jiné vybavené 
profesionálním softwarem Adobe 
Creative Suite 4 Design Premium. 
Rychlé připojení na internet je samo-
zřejmostí. Součástí školního vybavení 
je knihovna s odbornou literaturou.



Marek Fanta

expo v absolventských projektech 
na orange Factory
Nejnáročnějším úkolem studia je závěrečná absolventská práce. V 
loňském školním roce měli studenti navrhnout koncept expozice České 
republiky na Světové výstavě expo a související komunikační kampaň. 
 
expozice měla být řešena tak, aby byla určena pro širokou veřejnost z 
řad laiků všech věkových kategorií z celého světa, předpokládala se však 
i návštěva odborníků z oblasti turistického ruchu, obchodu, umění a 
marketingu. Cílem projektu bylo představit Českou republiku jako otev-
řený vyspělý kulturní stát, využívající vše funkční a dobré, co rozvoj vědy 
a techniky přináší. Zároveň však bylo důležité zdůraznit, že v popředí 
zájmu stojí vždy člověk, jeho život a štěstí a mezilidské vztahy.  

expozice měla obsahovat 5  – 10 obsahově rozdílných sekcí s poutavou 
náplní. Předpokládalo se i využití současných moderních, např. interak-
tivních technologií.    

Tématem práce bylo buď oficiální zadání výstavy České republiky pro 
expo 2015 Miláno – Uživit planetu, energie pro život, nebo – Respekt, 
úcta, tolerance, radost, sebereflexe a soužití různorodých skupin. 
 
Formálně šlo o vizualizaci vlastní představy expozice a komunikační 
kampaně, výtvarné zpracování, technické řešení a následnou obhajobu 
práce před komisí. To bylo pro mnohé opravdu velmi náročným úkolem. 
Většina se však se svou prací může chlubit.  
 
Jedním z prvních úkolů byl návrh celkové koncepce a řešení designu 
loga, včetně manuálu integrovaného vizuálního stylu a hlavně řešení 
komplexní výstavní expozice. Integrovaný styl obsahuje design komu-
nikačních tiskovin, jako jsou informační brožura, citylighty, billboardy, 
polep dopravních prostředků, VIP obrazová publikace i dárkové před-
měty. U absolventské práce bylo dále požadováno řešení výstavní expo-
zice v půdorysu, bokorysu a řešení orientačních piktogramů. Mnozí 
se dokonce pustili do řešení výstavního pavilonu. Poslední  součástí  
tohoto úkolu byla písemná, teoretická část práce, která rovněž musela 
splňovat náročná kritéria jak na kvalitu, rozsah textu a práci s literatu-
rou, tak na grafickou úpravu. 
  
Studenti oboru Reklamní tvorba využili při řešení tohoto úkolu praktic-
ky všechno, co se během celého studia naučili. Tedy vytvořit intelektu-
ální i výtvarný koncept a následně jej vizuálně ztvárnit do obhájitelného 
projektu. V tomto oboru je vyučována reklamní tvorba v teoretické i 
praktické rovině, v historickém i aktuálním a kreativním kontextu. Od 
nejjednodušších základů, přes tvorbu piktogramů, logotypů, plakátů a 
tvorbu firemní vizuální identity a výstavní expozice, až po řešení celore-
publikových reklamních kampaní. Od aktivního používání profesionální-
ho aktuálního softwaru, po zvládnutí realizačních technologií, přípravu 
rozpočtu až po profesionální přípravu podkladů pro prezentaci i pro 
vlastní, např. polygrafickou realizaci úkolu. 
 
Takováto rozsáhlá práce s reálným, byť náročným zadáním prověří 
všechny profesionální i osobnostní stránky studenta. Student, který 
obstojí i v takovéto zkoušce, je dobře připraven na praktický profe-
sionální život. Nemluvě o tom, že mnozí studenti právě v této zkouš-
ce vytvořili nejlepší projekt, který během svého tříletého studia na 
Soukromé vyšší odborné škole umění a reklamy zrealizovali.

Mgr. Andrea Čapková
Mgr. Karel Kárász

absolutoria
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Pavel Procházka

Naďa Ryšánková Helena Fehrerová

AbSOlUTORIA
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Veronika Hozáková

Aneta Trajerová

Jana Bauerová

Františk Nikl

Eliška Fisherová

Štěpán Kettner

 

Reklamní FotogRaFie 
Obor Reklamní fotografie rozvíjí individuální dovednosti a vytváří profe-
sionální návyky vedoucí k samostatné tvůrčí činnosti. Systematicky vás 
připraví pro práci reklamního fotografa. Naučí vás připravovat samostatně 
reklamní kampaně od základní idey po realizaci a rozumět zásadám 
marketingu.

odborné předměty

Dějiny fotografie

Technologie a přístroje

Fotografické materiály

Přípravná kresba 

Fotografická tvorba

Marketing a management 

Základy výpočetní techniky

AbSOlUTORIA
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výstavnictví
Obor výstavnictví vás seznámí se zásadami tvorby plošných a trojrozměrných 
propagačních objektů. Pracuje s problematikou výtvarného řešení průčelí 
budov, začlenění světelné reklamy, výloh a reklamních štítů, orientačních domi-
nant a uceleného řešení propagačních a výstavních akcí.

odborné předměty

Výtvarná příprava 

Písmo

Navrhování

Technologie

Výpočetní technika

Počítačová grafika 

Marketing a management

Studenti oborů Reklamní grafika a Výstavnictví získají celou řadu znalostí a 
dovedností: od aktivního používání profesionálního aktuálního softwaru, po 
zvládnutí realizačních technologií, přípravu rozpočtu až po profesionální přípra-
vu podkladů pro prezentaci i pro vlastní, např. polygrafickou, realizaci úkolu.

Stanislav Janů

Anna Svobodová

Lukáš Gruncl

Reklamní gRaFika 
Studenti oboru Reklamní grafika se během studia naučí vytvořit intelektuální 
i výtvarný koncept a následně jej vizuálně ztvárnit do obhajitelného projektu. 
V tomto oboru je vyučována reklamní tvorba v teoretické i praktické rovině, v 
historickém i aktuálním a kreativním kontextu. Od nejjednodušších základů, 
přes tvorbu piktogramů, logotypů, plakátů a tvorbu firemní vizuální identity až 
po řešení celorepublikových reklamních kampaní.

odborné předměty

Výtvarná příprava

Figurální kresba 

Navrhování

Písmo

Výpočetní technika

Počítačová grafika

Marketing a management

Výtvarné techniky
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Po jednom,  jak jinak než krásném dni, 
stráveném v útrobách naší školy, jsme 
vyrazili vstříc srdci matičky Prahy. 
Naším cílem byl Designblok, avšak 
ještě předtím jsme svou cestu zacílili 
směr Karlův most, ze kterého jsme 
začali hledat galerii The Chemistry 
Gallery,  kde se měla konat výstava 
Pasty Onera. Posilněni a natěšeni 
jsme cíl cesty našli a nakráčeli dovnitř. 
Po vstupu naše nálada neopadla ani v 
nejmenším. Právě naopak.
 
Zaujati jak technikami, tak vystavený-
mi výtvory,  hltali jsme výstavu plnými 
doušky. Řekněme, že nejen náměty, 
které byly blízko naší generaci, ale i 
preciznost a čistota práce byly důvo-
dy, proč jsme se zdrželi uvnitř poměr-
ně dlouho. Práce Pasty Onera byly 
vytvořeny několika styly. Obrovská 
plátna, která by vám doma asi zabrala 
celou jednu stěnu, ale i grafiky men-
šího formátu. Shlédli jsme také díla 
vytvořená stylem vytlačení grafiky do 
tenkého hliníkového plechu a grafi-
ky na plátně, které upřímně řečeno 
nemají konkurenci.
 
Pasta Oner své práce především 
znázorňuje stylem blízkým mladé 
generaci, tvoří obrazy technikou 
téměř až komiksovou. Jednoduché 
barevné plochy doplní silnou čer-
nou obrysovou linkou a díla jsou na 
světě. Inspiraci hledá v komerční zóně 
nejznámějších postaviček, které zná 
celý svět. Aby neporušil autorská 
práva, použije z nich jen část (ruce, 
nohy) nebo si je předělá, ale tak, aby 
je i poté všichni okamžitě poznali. 
Můžeme tak na plátnech vidět napří-
klad celosvětově známého Mickeyho 
Mouse nebo Toma z dětského seriálu 
Tom a Jerry. Největším trhákem na 
jeho obrazech ovšem nejsou ty svě-
toznámé postavičky, ale situace, ve 
kterých je znázornil.  Můžeme napří-
klad vidět,  jak se  Tom, Jerry, Homer,  
Mickey Mouse a další při nějakém 
dýchánku oddávají kokainovým hrát-
kám.  bílá rukavička Mickey Mouse s 

třemi černými proužky uprostřed zase 
ukazuje divákovi, co si o všech myslí, 
svým vztyčeným prostředníčkem. 

Při hodnocení prací  Pasty Onera 
bychom dali opravdu jen plusové 
body za absolutně dokonalé barvy, 
přesnost tahů a čistotu práce.  A to 
zde nemůžeme zmínit všechno, co se 
nám tolik líbilo. Nad některými obra-
zy jsme vedli dlouhé rozhovory typu 
„pro a proti“, avšak kladnými body se 
nešetřilo. Nejvíce obdivu a kladných 
ohodnocení získal zřejmě obraz, 
který jsme si pojmenovali  „Kokain.“ 
Absolutně bezkonkurenčně nejlepší 
dílo svého druhu. Skvělý nápad, vtip, 
technika provedení.
 
Každopádně můžeme říci, že to bylo 
parádní odpoledne, které uteklo jako 
voda. Takto strávený čas hřeje nejen u 
grafického srdce. Umělec zvaný Pasta 
Oner si zkrátka a dobře náš umělecký 
obdiv získal. Rozhodně doporučuje-
me všem lidem, kteří mají smysl pro 
humor a nadsázku, pokud  výstavu 
Peep Show nestihli, aby se alespoň 
pokochali jeho obrazy na webových
stránkách www.pastaoner.cz.

          Jakub Čermák

lukáš Kobr

Ze ŽIVOTA šKOly



9

transcendentální 
kontemplace 
a bolest zad
Adéla Zrzavá

jeden ze stěžejních pilířů vyšší 
odborné školy reklamy a umění (a 
věčný pes) mi udělal kafe se skoři-
cí, místo podšálku mi dal prázdné 
cd a dvouhodinovka hořkosladce 
veselého rozhovoru mohla začít.  
v některých věcech mám prostě 
jasno. když mi dají na výběr z mno-
ha zmrzlin, bude to čokoládová. 
a když si mám vybrat jakéhokoli 
pracovníka školy k interview, bude 
to pan Faigl. tečka.

jak jste se dostal k místu vyučující-
ho na umělecké škole?
Vlastně úplnou náhodou na popud 
pana ing. Vladimíra Čapky, s kterým 
jsem tehdy spolupracoval jako grafik. 
Učit jsem původně vůbec neměl v 
plánu, ale osud tomu chtěl, že jsem 
se jednoho dne, 3. ledna, po Vánocích 
v 7.30 ráno, rozhodl zavolat do školy. 
Seděl jsem zrovna doma, protože 
mne příšerně bolela záda a alibisticky 
po dlouhém váhání vytočil číslo do 
školy. Tak trochu jsem doufal, že to po 
ránu nikdo nezvedne, ale ze sluchát-
ka se ozvala paní ředitelka Čapková 
s tím, že kde jako jsem, že už na mne 
dávno čeká.

takže kdyby vás tehdy nebolela záda, 
nikdy byste se nestal kantorem?
Pravděpodobně ne. To mne nikdy ani 
v nejhorším snu nenapadlo.

jaká jsou podle vás největší úskalí 
grafiky?
Chcete-li být dobrý grafik, musíte být 
svou prací skutečně posedlý. Je to 
řehole. Musíte si to doslova odsedět 
a věnovat tomu neskutečné množství 
času.  Tento obor je fyzicky i psychicky 
velmi náročný. Musíte mít životosprá-
vu jako vrcholový sportovec a výdrž, 
jinak to nezvládnete dlouho dělat. 

máte mezi svými žáky nějaké oblí-
bence? v případě, že jsem mezi 
nimi já, je prosím jmenujte.
Oblíbence zásadně nemám. Snažím 
se podporovat každého svého žáka 
a individuálně rozvíjet jeho kreativi-
tu, pokud o studium projeví alespoň 
minimální zájem.

na škole vedete krom samotné 
výuky také večerní kurz airbrushe. 
jak jste se k této speciální malířské 
technice dostal?
Airbrushi – americké retuši – se věnu-
ji už 47 let. Začal jsem se o ni zajímat 
v šedesátých letech, protože jsem byl 
líný barvit velké plochy. V té době tuto 
techniku ovládalo v Česku jen pár lidí. 
Učil jsem se od starých retušérů, kteří 
vyráběli plakáty pro baťu za první 
republiky. Slovo americká retuš nám 
ale režim zakázal, museli jsme použí-
vat termín průmyslová retuš.

kterého z vašich školních kolegů 
byste sis sebou vzal na opuštěný 
ostrov?
Nejraději svého psa. A kdyby to nešlo, 
je tu pár kolegů, o kterých by se dalo 
uvažovat. Ale jmenovat je nebudu, 
abych ostatní neurazil.

vzpomenete na jména některých 
svých úspěšných studentů?
V paměti mám Denisu Kokošovou, 
která pokračovala studiem na 
Umprum v ateliéru písma a typografie 
pod vedením Františka štorma, nebo 
Pavla Flégla, jenž se dostal se svou 
prací na festival reklamy young lions 
v Cannes.

kdo vás ve vaší tvorbě nejvíce 
ovlivnil?
Art director leo Novotný, můj soukro-
mý učitel, jemuž jsem v jeho ateliéru 
dělal po ukončení střední školy asis-
tenta. Seznámil mě s technikou foto-
lito, technikou na bázi reprodukční 
fotografie, jež se v 60. letech začala 
zvolna prosazovat s nástupem ofsetu. 
Přenesli jsme tiskárenskou přípravu 
do grafického ateliéru. Takový před-
chůdce DTP bez digitalizace. Tvořili 
jsme plakáty, gramodesky, knížky, 
propagační tiskoviny a mnoho jiného.

co je podle vás největším problé-
mem studenta grafiky?
Mnoho studentů si neuvědomuje, 
že grafika má určitou hlavu a patu. 
Jde především o projekční činnost, 
hledání vnitřního řádu věci a přiro-
zené vyváženosti. Není to emotivní 
výpověď, jako malovat expresionis-
tický obraz. Za dobrou grafikou stojí 
hromada předvídavosti a tvrdé práce. 
Ve smyslu transcendentální kontem-
place, nikoliv psychedelické exploze.

prožíváte se svými žáky závěrečná 
absolutoria?
A jak! To jsou takové nervy, že se v té 
chvíli cítím jak nahý pod sprchou. 

Šel jste někdy v grafice tzv. přes 
mrtvoly?
To určitě ne. Ani nevím, co to obnáší. 
Já byl vyznáním vždycky spíše Hippie, 
Make love not War. Navíc ve chvíli, kdy 
jste dostatečně originální a odlišujete se, 
nemáte „chození přes mrtvoly“ zapotřebí, 
protože kvalita prací mluví za vás.

co byste vzkázal budoucím studen-
tům orange Factory?
Jděte si za svým a nenechte se otrávit 
názory jiných, hledejte vlastní cestu 
k sebevyjádření a zas tak moc nepo-
slouchejte. David Ogilvy, guru rekla-
my, ve své knížce píše: „V reklamě 
musíte porušovat pravidla, která jste 
si před tím vytvořili!“ Kam bych došel 
já, kdybych každého pořád poslou-
chal. A pamatujte si, že zkušenosti 
jsou nepřenosné. Musíte si na to přijít 
sami.“

Jaroslav Faigl se narodil roku 1949.
V roce 1968 ukončil Střední umělec-
ko-průmyslovou školu v Praze 3 na 
Žižkově, dále pracoval jako asistent 
ve studiu Lea Novotného, člena ICTA
(the International Center for the 
Typographic Arts). Od roku 1973 
pracoval na volné noze a byl členem 
Českého fondu výtvarných umělců. 
V současnosti je členem Asociace 
užité grafiky při syndikátu výtvarných 
umělců Mánes. Mimo užité grafiky 
se zabývá též typografií, fotografií a 
klasickou americkou retuší. Během 
své činnosti navrhoval řadu knih, 
plakátů, inzerátů a značek. Mimo jiné 
pro PZO Kovo, Rapid, Supraphon, 
orientační systémy pro ředitelství 
Metra, Tomos, výstavy pro M.I.P. a 
českou Centrálu cestovního ruchu. 
Jeho specialitou je tvorba písma a 
logotypů. V současnosti vyučuje na 
SVOšuR Orange Factory Navrhování 
a Americkou retuš.

ROZHOVOR
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young? creative? 
chevrolet!
MgA. Marian beneš       

Vždy potěší, když se velká výrobní 
společnost rozhodne podporovat 
nadané studenty. Jednou z forem rea-
lizace takového milého záměru může 
být soutěž, kde se potká fotografie, 
módní návrhářství, vizuální umění, 
video nebo muzika v té nejinspirativ-
nější podobě. 

evropská soutěž pro mladé talentova-
né tvůrce young? Creative? Chevrolet! 
je přehlídkou svěžích a originálních 
projektů a podnětných nápadů pro-
jektovaných do oblasti automobilové-
ho průmyslu. Účastníci volně reagují 
na široké zadání „zcela po svém 
zachytit vitalitu a emoce spojené se 
značkou Chevrolet“. 

Celému příběhu předchází úspěšná 
spolupráce našich studentů s firmou 
Chevrolet – konkrétně při tvorbě 
piktorialu pro časopis Auto 7. České 
zastoupení automobilky se na základě 
výsledku dílčího projektu studentů 
rozhodlo zapojit do celoevropské sou-
těže a do národního kola pozvat nejen 
nás, ale také mladé tvůrce ostatních 
výtvarných škol. 

Pro studenty ateliéru fotografie na 
Orange Factory byl každý rok úspěš-

ný, resp. ještě úspěšnější než ten 
předchozí. V historicky první účasti 
získal v národním kole yan Renelt třetí 
místo. O rok pozěji si pracovní „trojlís-
tek“ Jana bauerová, eliška Fischerová 
a Aneta Trajerová zajistil místo dru-
hé. Při posledni účasti se týmu Petra 
Maršíka, jehož členy byly barbora 
Faiglová, Tereza Rojíková a Jonathan 
Veselý, podařilo vybojovat rovněž dru-
hé místo, tentokrát v kategorii Video.
Pan prof. Miroslav Vojtěchovský (s 
nímž zajišťujeme organizaci soutěže 
pro naše studenty, ale zejména jsme 
jim k dispozici v oblasti, která definuje 
celý náš ateliér, tedy práce s obrazem) 
k úspěchu mladých tvůrců pozname-
nal: „Vychováváme fotografy tak, aby 
byli schopni prolnout osobitost své 
volné tvorby do společenské zakázky. 
Aby se jejich práce odvíjela od jasně 
formulovaného záměru k vtipnému, 
správně zacílenému a účinnému sdě-
lení, přes aranžování scény, světelnou 
konstrukci až po finální postproduk-
ci v počítači. Jde o to pokusit se při 
každé práci posunout hranice oboru 
o kousek dále, k něčemu novému a 
možná i překvapivému. Jsme si přitom 
vědomi, na jak riskantním území 
lascivní podbízivosti se vzhledem k 
masové dostupnosti počítačových 
technik pohybujeme. Ale v tom jsou 
pro nás paradoxně ukryty momenty 
přitažlivosti oné práce.“

Více na:  
www.youngcreativechevrolet.eu

schola pragensis
Schola Pragensis je uznávaná výsta-
va, která prezentuje nabídku vzdělání 
v Praze. Naše škola se účastní od roku 
2005 s pokaždé jinak kreativním stán-
kem. Každoročně se také zapojujeme 
do soutěže na vytvoření reklamního 
plakátu a naši studenti ovlivnili tvář 
výstavy svými vítěznými návrhy již 
pětkrát. 

www.scholapragensis.cz

Schola Pragensis

 
2010 

Kongresové centrum Praha
Od 25.–27. 11. 2010
Čt, Pá 9–18 hodin
So 9–16 hodin

…někdy to bez nápovědy prostě nejde!

Přehlídka a nabídka 
pražských středních škol

Vstup zdarma

a4_Pragensis_1006_001.indd   5 3.6.2010   16:34:28

ÚČAST V SOUTěŽíCH

Stanislav Janů Voplatková PetraPetr Maršík

Martin WagnerJitka Balíková
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Helena Fehrerová Pavla Navrátilová

Školní turnaj ve 
stolním fotbálku
Na závěr loňského školního roku 
uspořádal realizační tým studentů 
druhého ročníku turnaj dvojic ve stol-
ním fotbálku. Tato akce se uskutečnila 
také díky finanční podpoře ředitelství 
školy, v prostoru školního klubu. 

Turnaje se účastnilo celkem 8 týmů. 
Hrálo se o hodnotné ceny doplněné 
elegantními medailemi, které pozved-
ly úroveň celého turnaje. Součástí 
turnaje byl závěrečný raut s alterna-
tivní hudbou. 

Na celé akci panovala vyklidněná 
atmosféra, která byla, na druhou stra-
nu, naplněna zcela přirozenou rivali-
tou. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu 
tohoto turnaje a k neustále narůstající 
popularitě stolního fotbálku v řadách 
studentů naší školy se realizační tým 
rozhodl uspořádat Vánoční turnaj. 

Oficiální pozvánku na další klání  oče-
kávejte ve svých mailových schrán-
kách. Těšíme se na vás. 
     
Za realizační tým 

Marta Zvoníčková



sen nebo skutečné 
seznamování?
Richard Rys

Pomalu jsem se blížil k autobusu ve 
snaze skrýt svůj ranní spěch, potlačuje 
zrychlený dech způsobený sprintem ze 
stanice Chodov na roh ulice Kloknerova 
a Ryšavého. U bílého autobusu značky 
Karosa se již sdružovali pouze pro-
fesoři, protože většina studentů už 
seděla na místech. Rychle jsem umístil 
své zavazadlo do úložného prostoru 
hromadného vozidla a vystoupal po 
schůdkách. během chvíle jsme vyjeli a 
já vzápětí upadl do říše snů.

„Vstávat, kamaráde, už jsme tu,“ řekl 
Honza, jeden z mála lidí, s kterými 
jsem se poznal už během přijíma-
cích zkoušek. Rozlepil jsem víčka, 
zamžoural a rozhlédl  se po okolí 
skrz velkou okenní tabuli autobusu. 
Uviděl jsem průměrnou krajinu a v ní 
usídlený průměrný ubytovací kom-
plex. byli jsme ubytováni náhodně na 
pokoje, vyfasovali jsme prostěradla s 
občasnými dírkami i dírami a sezna-
mování začalo okamžitě. Ještě jsme 
absolvovali první z programů, připra-
vený studenty třetího ročníku.

Dny plynuly, naše projekty byly dokon-
čovány a z cizích lidí se stávali přátelé. 
S Honzou jsme hledali vlajky cizích 
týmů, které všichni vytvořili a schovali 
v areálu předešlý den, abychom získali 
bonusové body pro naši skupinu. „Jau!“ 
vykřikl najednou Honza. „Co je?“ zeptal 
jsem se ho. „Něco mě kouslo pod 
kalhoty…Jau! Zase!“ Zaječel plácaje se 
přes kalhoty do stehna. Zaběhli jsme 
za roh, kde si vyhrnul tričko, odtáhl kal-
hoty a na gumě od trenýrek mu hnízdil 
asi čtyřcentimetrový sršeň. ladným 
cvrnknutím ho seslal k zemi, kde jsem 
ho já zašlápl.

„Jdeme to někomu říct,“ řekl jsem 
hned rázně. Honza pokýval a bel-
havým krokem se vydal za mnou 
směrem k chatce, kde přebývala naše 
profesorka na rétoriku, paní doktor-
ka Petříková. Honza byl ošetřen a 
pod vlivem prášků usměvavější než 
obvykle.

Oddechl jsem si. Náš projekt nako-
nec skončil na druhém místě a Honza 
byl v pořádku. Cestou domů jsem 
opět usnul. „Vstávat, kamaráde, už 
jsme tu,“ probudilo mě v Praze.

seznamovací 
proces
Tereza Charvátová

Je to tady. Zrovna dělám talentové 
zkoušky na školu, která by mě oprav-
du bavila. „Soustřeď se a nakresli 
zadání“, říkám si v duchu. Jako by mě 
všechny ty nové tváře znervózňovaly. 
Rozhlížím se po třídě, koukám na své 
potenciální spolužáky a myslím na to, 
jak navázat kontakt alespoň s jedním. 
„Můžu si půjčit gumu?“ V tu chvíli se 
pro mě atmosféra uvolnila a tím to 
všechno začalo. 

Dostala jsem se na Orange Factory! 
Jupí! byla jsem v příjemném rozpolo-
žení a těšila se, jak to všechno bude 
pokračovat.

První konverzace probíhaly začát-
kem září, kdy jsme společně zasedli 
do školních lavic. Na seznámení to 
byl ovšem krátký čas, a proto jsme 
odjeli kamsi do lesů, mimo civilizaci, 
abychom se všichni lépe poznali. 
byli jsme rozděleni do chatek, kde 
jsme se potkávali pouze v určitých 
hodinách. Své  krátkodobé spolu-
bydlící jsme mohli poznat hlavně 
v tom, jak jsou pořádní, jak vypadají 
po ránu nebo o čem přemýšlejí, když 
jdou spát. Hlavní náplní pobytu byl 
projekt, na kterém jsme pracovali ve 
skupinách. To, že jsme mezi sebou 
komunikovali, nacházeli společná 
řešení, měli snahu a chuť tvořit, z nás 
dělalo skvělý tým. Poté bylo navazo-
vání vztahů jednodušší. Vždy jsme 
se pobavili a zároveň se ponaučili, 
jak zvládat stresové situace. Nejvíce 
jsme o sobě mohli zjistit ve večer-
ních hodinách, kdy se každý bavil po 
svém. Žádná zadaná osnova, přede-
psaný rozvrh nebo plán. Jednoduše 
nás nejvíce sblížilo vysedávání ve 
společenské místnosti s barem nebo 
v chatkách.

Seznamovací zájezd předčil má 
očekávání. Opravdu mě velmi mile 
překvapil. Z nervozity, které jsem ze 
začátku podléhala, jsem se dosta-
la rychle. Poznala jsem spoustou 
skvělých lidí a doufám, že kolektiv, 
ve kterém se momentálně nacházím, 
vydrží. 
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Corporate design
Kadeřnické studio
Ilona Korešová 2.GHlavu vzhůru. S námi máte proč.

Kraus Martin III.G
obalový design MLÉKO

STUDeNTSKá TVORbA

Jakub Čermák

Václav Zajíček

Jana Bartáková

Ilona Korešová

Michal Turbák

Kamil Povolný

Jana Skálová

Ondřej Vlach

Martin Wagner Martin Kraus

Kryštof Palme
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odboRná pRaxe, paRtneři a spolupRáce
V letech 2009 / 2011 Orange Factory 
spolupracovala s následujícími subjekty:  
Olympus, C&S, M. I. P. Group, Asociace užité 
grafiky, Kartografie Praha a. s., FotoVideo 
škoda, SBB – Sdružení Bienále Brno, Centrum 
experimentálního divadla – HaDivadlo Brno, 
časopis Auto 7, ZICZAC advertising agency, 
WMC/GREY – komunikační agentura, Print 
Design and production, ONYX Company, s. r. o., 
PRODTP Studio, Agentura DAHA, Clio – Jana 
Bujárková, AKA – asociace komunikačních 
agentur, NIO SPORT, spol. s r. o., EFCCE – 
European Foundation for commercial 
communications education, Nemocnice Motol, 
ProFem o. p. s., Praha 11, Schola Pragensis, 
HC Sparta, TAK Praha, Projekt škoda Auto 

Muzeum, Komora fotografických živností, o. s., 
American Chamber of Commerce in the Czech 
Republic, Evropská asociace profesionálních 
fotografů, Asociace profesionálních fotografů 
České republiky, Peter Serling studio v NYC, 
Národní museum fotografie, IDIF, KC Zahrada, 
FOMA Bohemia, SOš a SOu Hvězda Kladno, 
časopis Můžeš.

spolupRacující Školy
Gordon Institute of TAFE, WIFI Werbe 
Akademie – Vídeň, Fakulta umění a designu – 
univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
universita J. A. Komenského – Praha, Slezská 
univerzita Opava – Institut tvůrčí fotografie, 
FF uK – Katedra kulturologie, DAMu, AVu, 
VšE – Praha.vydává soukRomá vyŠŠí odboRná Škola 

umění a Reklamy, s. r. o.,  oRange FactoRy 
pošepného nám. 2022, 148 00 praha 11 
na tomto vydání spolupracovali: michal turbák: 
kresby, jakub čermák: kresba str. 8. obálka: kamil 
povolný.  obrazový materiál: studenti orange 
Factory. 

info a inzerce: +420 272 921 332, +420 605 283 961 
tisk: print&design production, s. r. o.
v lužinách 735/6, 142 00 praha 4
e-mail: vyroba@pdp-praha.cz, www.pdp-praha.cz
mk čR e 15616

přijímací řízení
Při přijímacím řízení prověřujeme 
nejen talent, vědomosti a dovednosti, 
ale také kreativitu, invenci a úroveň 
komunikace.

podmínky pro přijetí
Podmínkou pro přijetí k tříletému 
dennímu studiu na SVOšUR, s. r. o.. 
Orange Factory je středoškolské 
vzdělání ukončené maturitní zkouš-
kou a úspěšné vykonání přijímacích 
zkoušek: ze znalostí základních pojmů  
z dějin umění, ze schopnosti práce  
s jednoduchým reklamním textem,
z kladného vztahu k reklamě a z talen-
tové zkoušky.

absolutoRium  
ZPůSOb ZAKONČeNí 
VZDěláNí
Absolutorium se skládá ze zkoušky 
z teoretických předmětů, zkoušky 
z cizího jazyka a obhajoby absolvent-
ské práce, jejíž součástí je ověření 
praktických dovedností získaných 
v rámci vzdělávání v jednotlivých 
odborných zaměřeních. Součástí 
absolutoria je každoroční výstava 
absolventských prací.

Dokladem o dosažení vyššího odbor-
ného vzdělání je vysvědčení o abso-
lutoriu a diplom absolventa vyšší 
odborné školy.  

Označení absolventa VOš je „diplomo-
vaný specialista“ (DiS). Absolutoriem 
vzdělávacího programu Reklamní 
tvorba získáte klíčové teoretické, 
kreativní a odborné kompetence pro 
uplatnění na trhu práce v reklamní, 
grafické, marketingové, obchodní nebo 
výrobní sféře. 80 % našich absolventů 
pracuje po ukončení studia v oboru, 
16 % pokračuje ve studiu na vysokých 
školách neuniverzitního typu ve zkráce-
ných studijních programech.

inFo a kontakty
soukromá vyšší odborná škola
umění a reklamy, s.  r.  o. 
oRange FactoRy

zřizovatel školy: 
Mgr. Andrea Čapková
andreacapkova@orangefactory.cz

adresa:
Pošepného nám. 2022
148 00 Praha 11
Tel.: +420 272 921 332
Mob.: +420 731 503 959
studijní oddělení:
Tel.: +420 731 503 959
info@orangefactory.cz
www.orangefactory.cz

den otevřenýcH 
dveří
s workshopem společnosti 
Fotoškoda

16. 4. 2012, 16  – 18 hod.
14. 5. 2012, 16  – 18 hod.

V tyto dny se můžete přijít do Orange 
Factory podívat, prohlédnout si školu 
a získat podrobné odpovědi na své 
otázky ohledně studia na naší škole.

Workshop
Součástí dne otevřených dveří je 
workshop společnosti Fotoškoda na 
téma Online kalendáře a Příprava 
fotoknihy z vlastních foto grafií. 
Odborníci této společnosti se budou 
věnovat nejen stávajícím studentům, 
ale i zájemcům o studium. V rámci 
workshopu si účastníci mohou 
zakoupit fotoaparáty a jiné zboží 
společnosti Fotoškoda za výhodné, 
snížené ceny.

přijímací  zkouŠky

16. 6. 2012, 8.15    – 16.30 hod.
9. 7. 2012, 8.15 – 16.30 hod.

Výsledky přijímacího řízení budou po 
vyhodnocení uveřejněny na našich 
webových stránkách nejpozději do 
tří dnů od konání zkoušek a uchazeč 
bude s výsledkem přijímacího řízení 
písemně seznámen nejpozději do 
sedmi dnů.

Poplatek za přijímací řízení 500 Kč, 
poplatek je splatný před přijímacím 
řízením 31. května.

přihlášky ke studiu
Do 31. května 2012 a pro následující 
kola nejpozději 20 dnů před přijímací-
mi zkouškami. Každý uchazeč o studi-
um bude k přijímacímu řízení pozván 
doporučeným dopisem začátkem 
června.


