
Ahoj Lukáši, co všechno může student 
VOŠ publicistky během studia zažít?

Škola nabízí studium novinařiny v  těsném 
sepětí s praxí, což znamená, že studenti ne-
tráví dlouhé hodiny nezáživnou teorií, ale buď 
přednáškami těch, kteří už v  médiích mají 
něco za sebou, nebo přímo v  terénu. První 
novinářské krůčky mohou učinit jak v trénin-
kovém „chráněném“ prostředí školních médií, 
tak i v těch skutečných v rámci ročníkových 

Staň se pOSlem
DOBRýCH ZPRáV

Chtěli byste pracovat v televizi? Vytvářet zprávy, točit příspěvky a na-
táčet rozhovory se zajímavými lidmi? Proč ne. To všechno vám umožní 
studium na Vyšší odborné škole publicistky v Praze, kde se můžete bě-
hem tříletého denního studia věnovat oboru „Televizní publicistika“. Na 
podrobnosti studia jsme se zeptali redaktora televize Noe lukáše Jirsy.

turgie). A  letos se podařilo, hned v prvním 
ročníku, natočit i  sérii pro mladé lidi s bis-
kupem Tomášem Holubem nazvanou Pošta 
pro Holuba (najdete na www.signaly.cz). na 
to jsem opravdu hrdý. Ale i  to kafe můžou 
přinést, to je jasné.

Mohou  absolventi  studia  pracovat 
třeba  i  v  České  televizi?  A  co  když 
budou chtít zůstat v TV NOE?

Absolventi VOŠ publicistiky jsou dnes vidět 
ve všech možných médiích, a to včetně těch 
veřejnoprávních. Je jasné, že když s někým 
po tři roky v TV nOE spolupracujeme, tak 
pokud bude chtít, rádi s  ním půjdeme dál 
společnou cestou.

V médiích se setkáváme i s falešnými 
zprávami. Učíte své studenty vytvářet 
dobré a pravdivé zprávy?

Jedním z cílů naší spolupráce je právě po-
skytnout studentům možnost být ve styku 
s médiem, kterému nejde primárně o zisk, 
ale o hodnoty a správnou životní orientaci. 
Doufáme, že to se pak odrazí v jejich násled-
né profesní kariéře. Ať už budou pracovat 
v soukromém či veřejnoprávním médiu, pří-
padně ve firemním tiskovém odboru či v re-
klamě, budou v sobě mít uloženo, že vše má 
nějaký etický a hodnotový rozměr.

Děkujeme za rozhovor 
a přejeme samé dobré zprávy.

Ptal se Zbyněk Pavienský

Na stránkách školy se píše, že školní 
rok stojí 32 000 korun. To není úplně 
levné.

není! A  v  tom právě také spočívá jeden 
z  důležitých rysů spolupráce TV nOE se 
studenty VOŠ publicistiky. Těm, kteří se při-
hlásí a jsou vybráni do našeho projektu, to-
tiž školné následně zajišťuje právě TV nOE. 
Studenti tak nemusí na své studium vydě-
lávat v nějakém fast foodu, ani jim na škol-

né nemusí přispívat rodiče. náš 
projekt je zde především pro ty, 
kteří by si jinak studium  nemoh-
li dovolit. A  víme, že se to týká 
řady dětí a  studentů nejen z  po-
četnějších křesťanských rodin.

Co studenti v Noe dělají? Vaří 
kafe  šéfovi,  nebo  natáčejí 
i vlastní programy?

V  rámci spolupráce s  TV nOE 
může student maximálně využít 
svých talentů i  nově získávaných 
poznatků a  zkušeností. Podílí se 

jako redaktor, kameraman či střihač na na-
táčení nejrůznějších pořadů, ať už zpravodaj-
ství nebo kulturního magazínu Artbitr. Stu-
denti pomáhají i  s  organizačním zajištěním 
pořadu (produkční práce) a dokonce i s vol-
bou toho, co budeme točit a vysílat (drama-

praxí nebo třeba díky spolupráci s TV nOE. 
nedílnou součástí studia je také možnost 
naučit se pracovat s  kamerou a  ve střižně.

Kdo všechno se může přihlásit?

To je jednoduché. Přihlásit se může každý 
člověk s  maturitou. Pak samozřejmě musí 
zájemce projít obvyklým přijímacím řízením, 
ve kterém se ověřují nejen jeho znalosti, ale 
především schopnost samostatného kritic-
kého myšlení.

Víme, že škola spolupracuje s televizí 
Noe. Co si pod tím máme představit?

Zřizovatelem VOŠ publicistiky je Arci-
biskupství pražské a  spolupráce mediální 
školy – „dílny médií“ uprostřed Prahy – 
a křesťanské televize je tak nasnadě. Sám 
jsem na škole také několik let učil, a tak vy-
myslet bližší spolupráci mezi školou a tele-
vizí se prostě nabízelo. TV nOE od minu-
lého roku několika vybraným studentům 
poskytuje možnost spolupráce. Hned od 
začátku školního roku se zájemci účastní 
natáčení reportáží, produkce pořadů nebo 
třeba výroby pravidelných Kulatých stolů.

Velká 
prázdninová 
hra
Ačkoliv  je  psaní  domácích 
úkolů  o  prázdninách  přísně 
zakázáno, na myšlení a uva-
žování  tento  zákaz  naštěstí 
neplatí.  Aby  vám šedá  kůra 
mozková  neobrostla  me-
chem, připravili jsme pro vás 
spoustu zábavných hádanek 
a  křížovek.  Pokud  se  vám 
vše  podaří  vyluštit,  zjistíte, 
jaké  jsou  vlastnosti  dobré-
ho ministranta. Luštění zdar!
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V každém z ptáčků se skrývá 
jedno písmenko, když je správ-
ně seřadíš, dostaneš tajenku. 

Každý ministrant je

V  sudoku  se  na-
chází  devět  růz-
ných písmen, v ka-
ždé  řadě,  sloupci 
i  čtverci  se  musí 
nacházet  každé 
písmeno  z  těch-
to  devíti  a  žádné 
se  nesmí  opako-
vat.  Postup  luš-
tění  je  stejný  jako 
u  číselného  su-
doku.  V  prostřed-
ním čtverci  si  pak 
přečteš  tajen-
ku  podle  očíslo-
vaných  políček.
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Součástí  oblečení ministranta
je                                                                              .

Ministrant tak utíká na mši, že za ním všech-
no vlaje. Pojmenuj jednotlivé obrázky a začá-
teční písmena seřaď a doplň do křížovky.

Lucka  Pánková
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Ministrant přichází na mši
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Kouzelník při před-
stavení vyvolá chlap-
ce z hlediště: „Můžeš, 
prosím, chlapče, všem 
přítomným potvrdit, 
že mě vidíš dnes po-
prvé?“

„Jistě, tati.“
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Zastaví policista ři-
diče, který se dopustil 
dopravního přestupku:

„Znáte dopravní 
předpisy?“

„A co byste potřebo-
val vědět?“
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Jiří Vančura


