ZIKMUND100
prezentace

/ O PROJEKTU

Projekt ZIKMUND100 vznikl v hlavách Lukáše Sochy a Tomáše
Vaňourka, jako nápad vyjádřit úctu cestovatelským
vzorům několika generací, podívat se do světa, přivést kus
světa domů a ukázat ho i těm, kteří takové možnosti
nemají.
Putování po stopách legend Hanzelky a Zikmunda napříč
Asií, ukazuje, jak se změnil svět, přináší retrospektivní svědectví v podobě fotografií a daruje tuto skutečnost ke
stým narozeninám Ing. Miroslava Zikmunda a k úctě jeho
kamaráda Ing. Jiřího Hanzelky.
Na cestě dlouhé 262 dnů Tomáš a Lukáš napsali cestopis
s názvem ZIKMUND100, který se stal bestsellerem. Spolu
s filmovým týmem pod vedením Viktorie Lörinczové se
podařilo natočit jedinečný cestopisný film Cesta jako
žádná ze sta, který svou světovou premiérou slavnostně
zahájil filmový festival Finále
Plzeň 2019.
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Po návratu domů kluky čekala
další cesta, tentokrát po
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naší republice, s cílem osvětovým,
který si zadali. A tak
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vznikl koncept cestovatelské
show
a výstavy 5 smyslů.
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CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT
/ CESTOVATELSKÁ SHOW - PŘEDNÁŠKA
/ PROMÍTÁNÍ FILMU + BESEDA S REŽISÉRKOU A PROTAGONISTY
/ PŘEDNÁŠKA PRO ŠKOLY
/ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
/ KNIHA ZIKMUND 100, AUTORSKÉ ČTENÍ

/ CESTOVATELSKÁ SHOW

Všechno, co jste chtěli vědět o světě - ale báli jste se zeptat - vám
odtajní cestovatelská show, která trvá v průměru 2 hodiny. Na těchto
již oblíbených a dost často vyprodaných show, sdílí Lukáš a Tomáš
svoje zážitky z různých míst Evropy, Blízkého východu a Asie.
Prostor je i pro dotazy diváků a fanoušků.

/ PROMÍTÁNÍ FILMU

Cestopisný dokumentární film CESTA JAKO ŽÁDNÁ ZE STA zblízka sleduje Lukáše
a Tomáše v časových rozestupech a na různých místech světa během téměř roční
výpravy, jejíž směr určily fotografie staré 60 let. Skládá se z autentických momentů
a náhodných situací a setkání. Skrze upřímnou spontánnost a humor jim vlastní
nahlížíme nejen do procesu hledání a nacházení, ale i do jejich každodenní rutiny,
radostí, těžkých chvil a velmi osobních momentů. Na místech, jako jsou odlehlé
vesnice na Sumatře, surová pohoří na Kamčatce nebo posvátná pohřebiště v Indii,
provází cestovatele místní průvodci jako například král kanibalů, ale také průvodci
němí, jako je řeka Ganga, se kterou plyne vyprávění o životě Indů.
Film je celovečerním debutem režisérky Viktorie Lörinczové a svou premiérou
slavnostně zahájil filmový festival Finále Plzeň 2019. Byl součástí oficiálního programu Mezinárodního filmového festivalu ve Zlíně 2019, je vybrán do oficiálního
prorgamu na Mezinárodní festival outdoorových filmů skupiny Čez 2019.
Film lze promítat i v menších sálech, či prostorách s potřebným příslušenstvím.
Součástí uvedení filmu je účast režisérky, Lukáše a Tomáše. Možná je i 30 min.
debata po skončení filmu.

/ AKCE PRO ŠKOLY / DĚTI POZNÁVAJÍ SVĚT

Ty nejlepší otázky kladou děti. Dospělý se vás jednoduše nezeptá, jak často jste si na cestě měnil
trenky.:) Navštívili jsme již několik škol a měli jsme tu možnost se s dětmi podělit o naše zkušenosti
z cest a možná je i inspirovat k pozdějšímu cestování. Kdo ví, třeba v některé z tříd sedí noví Zikmund a Hanzelka!

/ VÝSTAVA

Soubor 100 velkoformátových fotografií projektu
ZIKMUND 100 dokumentuje, jak se změnil svět od
doby Zikmunda a Hanzelky. Součástí každé
fotografie je i vícejazyčný popis toho, co na
fotografii vidíme, aby jí porozuměli i návštěvníci,
kteří nestihli některou z komentovaných prohlídek.
Úspěšnou premiéru měla výstava v Plzeňské
Papírně a nyní putuje po českých městech.

/ KNIHA ZIKMUND100

278 stran, 163 fotografií a 43 map popisuje cestování vyprávěním Tomáše
Vaňourka a fotografiemi Lukáše Sochy. Kniha ZIKMUND 100 se ještě před
vydáním stala bestsellerem a dva týdny po svém vydání se již připravoval druhý
náklad.
Slavnostně jsme ji pokřtili v „Kavárně co hledá jméno“ a její kmotrou se stala
sympatická česká herečka Lenka Krobotová.
S knihou jsme se již zúčastnili několika autogramiád a autorských čtení a těší
nás, že se čtenářům v Česku tak líbí.

/ MÉDIA / NAPSALI O NÁS

„Projet svět nás napadlo v hospodě u piva, mění se k lepšímu, říkají cestovatelé“
Takto nazvalo DVTV rozhovor s panem Veselovským o našem projektu ZIKMUND 100, který 1. 5. 2019 odvysílalo na svých oficiálních stránkách.

Kromě DVTV jsme se objevili i na dalších českých platformách.
ČT24, Radiožurnál, Reflex, Sama doma, Seznam.cz, Deník, Totalfilm, Tv Prima a další.

/ KONTAKT

Pokud vás náš projekt zaujal, jsme vřele otevřeni spolupráci.
Jednotlivé produkce lze kombinovat, vše záleží na domluvě:)
V případě zájmu o přednášku, promítání dokumentárního filmu,
autorské čtení nebo jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte na: booking@z100.cz

Autoři projektu

Production koordinator

Producent

Lukáš Socha
lukas@z100.cz

Stanislav Hruban
+420 725 656 138
info@stanislavhruban.com

Jaroslav Bláha
jaroslav@z100.cz

Tomáš Vaňourek
tomas@z100.cz

On-line výstupy
/ z100
www.z100.cz
www.cestajakozadnazesta.cz

Naši partneři / Staňte se i vy partnerem ZIKMUND100

Projekt Zikmund100 je majetkem společnosti Bodhi.style s.r.o

“Nelituji žádného dne,
kdy jsme byli na cestách.”
Miroslav Zikmund

