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Pohled z Galátského mostu na Galátskou věž ve staré části Istanbulu, Turecko - Beyoglu. Pozorovatelna k obraně Istanbulu před útočníky, ale i před požáry, plnila svoji funkci od roku 1348 a stále dohlíží na starý Istanbul jako strážný anděl. Nová auta, nové silnice a nové domy,
které nahrazují původní dřevěné jsou jen hříčkou času v okolí věčné Galátské věže. Tak, jako imponovala Z+H, tak si jí nemůžete nevšimnout dnes. Snad jen původní koloniální střecha, zničená bouří v polovině 19 století, tak jak je zaznamenána na snímku Z+H, byla zrekonstruována
v letech 1965-1967. 6 let poté, co zde Z+H vyfotili tento ikonický snímek.

Yangon downtown, Yangon, Myanmar (Barma) - Původní a krásná koloniální archtitektura zanechávala v 60tých letech svůj odkaz téměř po celém Rangúnu (Yangonu) a to v objektivech Z+H. Krásné a historické obytné budovy dnes musely ustopit ﬁnančním domům, stejně jako oblékání
domorodců směřuje ke globalizované společnosti, tak se i architektura klaní k západním vlivům. Americky kolmé rozložení ulic v centru Yangonu trvá zatímco stavby v okolí se rychle mění a fotka budovy, která zde byla před 60ti lety pořízena z mostu, který zde před pár lety nebyl
vzbuzuje pocity, které již brzy pro další generace nebudou. Yangon se tak stává jedním z mnoha dalších míst na světě kde tradice ustupují globalizaci a je jedním z měst, kde je síla moderních světo vých vlivů nejmarkantnější.

Patan, Káthmándů, Nepál - Historické prostředí v hlavním městě Káthmándů, které si nese tísíce let tradic a náboženských odkazů, místo, které se nemění a místo, kde Nepálci hledají spásu, pokání i víru. Téměř 60 let vývoje Nepálu od návštěvy Z+H se tady neprojevilo, civilizace je
na zásahy do místní kultury krátká a jediným architektem historického Patanu jsou Nepálci sami a všemocná příroda, která v dubnu 2015 zemětřesením poničila 2/3 histroických klášterů a připravila o život na 7000 Nepálců. Ihned po zemětřesení začali Nepálci Patan rekonstruovat
podle tradic a původních stavitelských způsobů, a tak namísto zaparkované legendární 805ky stojí v Patanu lešení a stavební technika. Za pár let tady bude vše jako před tisíci roky a Patan bude žít dál.
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Lukáš a Tomáš.

Projekt Z100 vznikl jako nápad dvou kluků jak vyjádřit úctu cestovatelským vzorům několika generací, podívat
se do světa, přivést kus světa domů a ukázat ho i těm, kteří takové možnosti nemají. Kluků, jakými byli i pan‚
Zikmund s panem Hanzelkou. Kluků, kterým také mnozí říkali, ať neblbnou a dělají raději „něco pořádného“.
A tak jsme něco pořádného dělali. Šli jsme za svým snem. Rok jsme dávali dohromady plány, informace,
materiály, rozpočty, vybavení, webové stránky, sháněli finanční a mediální podporu, a třebaže to někdy nešlo
úplně hladce, sedíme tu nyní na počátku projektu, který přesahuje i ty nejodvážnější představy, které jsme
u zrodu Z100 měli.
Děkujeme pánům Zikmundovi a Hanzelkovi za to, že nám byli vzorem. Že jenom díky tomu, že oni měli tenkrát odvahu
a kuráž vyrazit za svým snem, můžeme si my teď plnit ten náš. Děkujeme panu Zikmundovi za jeho oficiální podporu
a těšíme se, že po našem návratu oslavíme jeho 100. narozeniny.
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