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Portfolio

Loga a znaky



2017 | AKCE Guma

Pravidelná akce konající se vždy 23.12. pro 
Plzeňské rovery. 

2014 | divadlo Panoptikon 
Barikáda

Divadlo se speciálním kruhovým 
prostorem, kde se hraje po obvodu a diváci 
sedí uprostřed na otočných židlích.

2016 | mobilní aplikace: 
Zdravý lenochod  

Lenochod, srdce: 
symbolizuje líného člověka, který bude 
zdravější díky této aplikaci.

Webová a mobilní aplikace pro zlepšení 
životního stylu lidí se sedavým  povoláním.



Sférický
Sněm

2016 | Whoviani

Vytvořeno pro fanouškovskou skupinu: 
Whoviani Plzeň a okolí

2016 | larp Sférický Sněm

Víkendový politický fantasy larp.

2015 | malby na zeď 

Pro umělkyni, která maluje na zdi.
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2019 | Esence
 
Třítýdenní městský larp s názvem Esence 
na motivy knoflíkové války.

2014 | TkajArt 

Osobní logo Pavla Tomiczka a jeho 
umělecké tvorby.

2016 | Nedělní diskuze

Logo pro diskuzní kroužek



2014, 2015 | larpový festival 
PIVKO

dvanáctka, nealko: 
Rozdělení festivalu na dvě různé věkové 
kategorie.

2014 | larpový festival PIVKO
 
Meč a štít: 
Symbolizují středověk a žánr fantasy, který 
je pro larp  charakteristický.

2015 | larpový festival PIVKO

Pivní čárky: Symbol Plzně jako města 
spojeného s pivem a zároveň místa, kde 
se festival koná.   



Veletrh
 Vzdělávání, Her a Hraček

2018 | Veletrh Vzdělání, 
Her a Hraček

Logo pro vzdělávací festival.

2019 | Palačinkárna

Logo pro cukrárna

rádcovské setkání

2019 | Špagát

Víkendové vzdělávací setkání.



2019 | Žirafa

Čtyřdenní vzdělávací setkání pro mladé 
skauty.

Central European
Jamboree 2022

2021 | NET

Vzdělávací akce o bezpečnosti na internetu 
pro mládež.

2021 | IRIS

Středoevropské jamboriee - mezinárodní 
setkání skautů



Odbor pro
Velké Akce

Odbor pro
Velké Akce

2021 | eČESKO21

Logo pro online festival o nových trendech  
v používání technologií.

2019 | Žirafa

Čtyřdenní vzdělávací setkání pro mladé 
skauty skauty.

2021 | Odbor pro velké akce

Skautský odbor


