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VITAE
VITAE
osobní údaje

osobní údaje

jméno a příjmení
datum narození
jméno a příjmení:
datum narození: stav
adresa
stav:
kontaktní telefon
adresa:e–mail
kontaktní telefon: web

e-mail:

David Jonáš
13. 12.
1983 (32 let)
David
Jonáš
svobodný,
13. 12. 1983dvě děti
Lužická 1703/30, 120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady
svobodný
+420 777 662 720
Lužická 1703/30, 120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady
davidjonas@grafikdj.cz
+420
777 662 720
grafikdj.cz

dawidjonas@gmail.com

dosavadní kariéra

dosavadní kariéra

období
zaměstnavatel
období:pozice

listopad 2003–červenec 2004
Filiptrend, s. r. o.
listopad
2003–červenec 2004
grafik a dtp operátor

Filiptrend, s. r. o.
zaměstnavatel:
a dtp operátor
pozice:klienti grafik
HC Moeller
Pardubice (vstupenky, programy, billboardy, plakáty, knižní

publikace, kalendáře), Závodiště Pardubice (vstupenky, billboardy a CLV,

HCplachtové
Moellerbannery,
Pardubice
(vstupenky,
programy,
billboardy,
plakáty,
programy,
vizitky, plakáty,
kalendáře),
Východočeská
scéna
divadla
Pardubice
(vstupenky,
programy,
CLV),
Wine
Gallery
(etikety
knižní publikace, kalendáře), Závodiště Pardubice (vstupenky,
na
láhve,
obal
design
dárkových
balení
na
vína,
pozvánky,
knižní
publikace)
billboardy a CLV, plachtové bannery, programy, vizitky, plakáty,
kalendáře), Východočeská scéna divadla Pardubice (vstupenky,
období
srpen 2004–listopad
2004
programy,
CLV), Wine
Gallery (etikety na láhve, obal design
zaměstnavatel
Východočeská reklamní, a. s.
dárkových balení na vína, pozvánky, knižní publikace)
klienti:

pozice

grafik a dtp operátor

2004
období:klienti srpen
MHD2004–listopad
Pardubice (polepy
autobusů a trolejbusů), OC Grand Pardubice
Východočeská
a. s. do periodik), Auto centrum Dubina
zaměstnavatel:
(katalogy, akčníreklamní,
kupony, inzerce
grafik
a dtp (polepy
operátor
Pardubice
aut, katalogy, CLV a billboardy, kalendáře), Traffic
pozice:

velkosklady s potravinami a nápoji (focení produktů do katalogu a výroba

katalogů)
MHD
Pardubice (polepy autobusů a trolejbusů), OC Grand
Pardubice (katalogy, akční kupony, inzerce do periodik),
období
srpen 2005–květen 2006
Auto
centrum Dubina Pardubice (polepy aut, katalogy, CLV
zaměstnavatel
Full servisová reklamní agentura Dorland, s. r. o.
a
billboardy,
kalendáře), Traffic velkosklady s potravinami a nápoji
pozice
Art Director
(focení produktů do katalogu a výroba katalogů)

klienti:

klienti

období:
zaměstnavatel:
pozice:
klienti:

Zentiva a. s. (obal design krabiček na léky, letáky, plakáty, voblery, příbalové

srpen
2005–květen
2006 Lesy ČR, s. p. (plachtové bannery, cedulky
letáky,
inzerce do periodik),
Fulls lesním
servisová
reklamní
agentura
Dorland,
s. r. o.
značením,
výroční
zpráva, firemní
manuál),
obuv značky Skechers
Art(billboardy
Directora CLV, prodejní poutače, inzerce do periodik), benzinové stanice
Benzina a Jet (poutače, CLV a billboardy, stojany) Golf Resort Konopiště
(programy,
Zentiva
a. s.knižní
(obalpublikace)
design krabiček na léky, letáky, plakáty, voblery,

příbalové letáky, inzerce do periodik), Lesy ČR, s. p. (plachtové
červen 2006–srpen 2009
bannery,
cedulky s lesním značením, výroční zpráva, firemní
Reproprint studio, a. s.
manuál),
značky Skechers (billboardy a CLV, prodejní
grafik aobuv
dtp operátor
poutače, inzerce do periodik), benzinové stanice Benzina a Jet
CLV a matrací
billboardy,
stojany)
Konopiště
(proklienti (poutače,
Český výrobce
Purtex,
s. r. o.Golf
(loga,Resort
piktogramy,
letáky, plakáty,
katalogy,
billboardy
a CLV, vizitky, inzerce, polepy výlohy), Aeromedia,
gramy,
knižní
publikace)

období
zaměstnavatel
pozice

Pražská vydavatelská společnost a Vogel Burda Communications (grafika

období:
zaměstnavatel:
pozice:
klienti:

a zlom2006–srpen
naučně odborných
červen
2009periodik), Allianz pojišťovna, a. s. (pořadače,
desky
a
přebaly,
kalendáře,
plakáty, letáky, kancelářské tiskoviny), SONS
Reproprint studio, a. s.
ČR (speciální časopis pro slabozraké, bannery, letáky, plakáty) Ministerstvo
grafik a dtp operátor
zemědělství ČR (letáky, brožurky, loga, prezentační materiály) Ministerstvo
vnitra ČR (periodikum Veřejná správa)

Český výrobce matrací Purtex, s. r. o. (loga, piktogramy, letáky,
plakáty, katalogy, billboardy a CLV, vizitky, inzerce, polepy výlohy)
Aeromedia, Pražská vydavatelská společnost a Vogel Burda
Communications (grafika a zlom naučně odborných periodik),

období
zaměstnavatel
pozice
klienti

období
zaměstnavatel
klienti

září 2009–srpen 2010
Jan Zeman – Occto
grafik a dtp operátor
Baumax (plakáty, akční letáky), Incheba Praha, a. s. (programy a jiné
propagační tiskoviny pro výstavy v holešovickém areálu), Body basic (obal
design kosmetických produktů), Dobrá čajovna (obal design krabiček na
čaje), Obchodní centrum Galerie Nové Butovice (billboardy, plakáty
a informační tiskoviny), festival krátkých filmů KRAŤASY z produkce
PiranhaFilm (propagační tiskoviny a DVD obaly).
srpen 2010–součastnost
práce na ŽL
ŠkoFIN s.r.o reklamaní POS materiály, bannery - billboardy polepy vozů,
inzerce, merkantilní tiskoviny, výroční zpravy, Volkswagen Česká republika
dealerská grafika, polepy vozu, katalogy, Staropramen příprava promo
materiálů pro letní roadshow na festivalech – plakáty, table tanty, drees code
pro hostesky, vizualizace lednic apod., Česká zemědělská univerzita v Praze
(vytváření univerzitního časopisu Zpravodaj a buletinu Absolvent, informační
letáky, plakáty a prospekty školy, fotografické práce, návrh propagačních
a dárkových předmětů pro studenty, personál a přátelé školy, práce na
ucelení univerzitní identity), elektrokola Ilikeebike.com (vytváření firemní
identity, návrh polepu kol, vytváření letáků a dalších propagačních tiskovin,
webové stránky), CK Hungariatour, s. r. o. (vytváření firemní identity včetně
loga, inzerce, plakáty, billboardy, katalogy, letáky, návrh řešení výstavního
stánku), CK Pannonia (vytváření firemní identity včetně loga), Gourmet
Gornitzky, s. r. o. – obchod s uzeninami a sýry (vytváření firemní identity
včetně loga, polep výlohy prodejny, fotografické služby produktů – aranžerské
práce, webové stránky), Gornicky s. r. o. (ucelení firemní identity, redesign
loga, polep automobilů, produktový katalog a letáky, návrh webových stránek),
Lázně Bohdaneč (inzerce), PBO Quick, s. r. o. (vytváření firemní identity
včetně loga, webové stránky), ROTUNDA - Centrum pro pohybový systém
(vytváření firemní identity včetně loga, bannery, letáky), Hungarian Puzsta
(logo, produktové etikety)

vzdělání

SOUT a U v Přelouči 2000–2003
Grafik pro media – zkouška z technologie, polygrafie a praktická zkouška
v grafických editorech

pracovní dovednosti

Adobe 6 Creative Cloud – Photoshop, Illustrator, InDesign, Muse, Flash,
Acrobat Pro DC a Distiller
Triobo Reader – publikování interaktivního obsahu pro mobilní zařízení
Quark Xpress 5
Corel Draw 13
platformy MAC a PC (oboje na výborné uživatelské úrovni)

absolvované kurzy

zájmy

Lidová škola umění v Chrudimi – malba, kresba, 1993–2001
Střední škola grafická v Jihlavě – Umělecká akademie, kresba, malba,
fotografie, 1999–2000
Počítačová škola Gopas v Praze – základy tvorby v HTML
a CSS, třídenní kurz
Dějiny umění a to zejména v oblasti architektury a malby, fotografování,
vytváření hudby na PC, divadlo, vaření, v létě jízda na kole
a v zimě na snowboardu.

v Praze dne 1. 2. 2016

