
Ahoj, já jsem Jakub.

„Bojuji za zdravé srdce,
přidejte se kemně.“



Rozhodli jste se mě podpořit?

Zachraň srdce, z.s.
Milady Horákové 2045/25

602 00 Brno

IČO 09485422

Přispějte nám
třeba 200 Kč, i to

pomůže. Děkujeme!

2801866698 / 2010

Žiju sportem, stejně jako jím žil můj dědeček. Zasáhlomě, když v roce 2014
náhle odešel. Pořád dokola jsem si opakoval: “dostat semu rychlé pomoci,
třeba by tu dnes byl s námi”. Bohužel, srdeční selhání si nevybírá, je kruté
a rychlé. Záleží na každéminutě.

Ne každý tohle ví a ještěméně z nás je na to připraveno. Proto jsem se rozhodl
pomoct ostatním. Jsem odhodlaný bojovat za zdravé srdce!

Dědečku, na tvou počest jsem vymyslel výzvu 10/10/10.

Můj příběh

úvod



10 dní, 10 zemí, 10 tratí ironmana. Celkem 1130 Km sportovních aktivit
a 5000 Km cesty, kteroumusím se svým týmempřekonat.
Dva roky trénuju, abych dokázal, že jediný limit, je ten, který si nastavíš.
Můj hlavní cíl je propagovat zdravé srdce. Neskutečněmě baví testovat čeho všeho je lidské tělo

schopno a to jak fyzicky, tak psychicky! Tento projekt
je však promě víc než jen dalším výletem ze zóny
komfortu, beru to jako velkou výzvu šířit povědomí
o zdravém srdci. Doufám a pevně věřím, že náš
osvětový projekt bude úspěšný!
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Realizační tým—10/10/10

211 km

19 km

900 km

9990 m

Více se dozvíte na storybyjakub.com
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1,9 km 90 km 21 km

798m 346m

1,9 km 90 km 21 km

800m 100m

1,9 km 90 km 21 km

580m 100m

1,9 km 90 km 21 km

782m 450m

1,9 km 90 km 21 km

79m 23m

1,9 km 90 km 21 km

605m 26m

Tratě—10/10/10 Tratě—10/10/10

Faerské Ostrovy
Tórshavn; 24 m.n.m.

Anglie
Weymouth; 27m.n.m.

Lucembursko
RegionMoselle; 242m.n.m.

Skotsko
Starman; 120m.n.m.

Holandsko
Westfriesland; 0m.n.m.

Švýcarsko
Zurich; 408m.n.m.
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1,9 km 90 km 21 km

3 244m 666m

Francie
Alpe d’Huez; 1 860m.n.m.07

1,9 km 90 km 21 km

Česká Republika
Brno; 237m.n.m.

Kde to všechno začalo?

VBrně! Kde to všechno skončí? V Brně! Ve světě
je prostě krásně, ale nic nenahradí náš domovský
svatostánek! V Brně uspořádám závod pro širokou
veřejnost. Doufám, že si semnou poslední etapu
přijdete dát i Vy! Ať už si třeba jen zaplavat, nebo si dát
pár kilometrů na kole. Už teď se nemůžu dočkat!

1,9 km 90 km 21 km

107m 24m

Itálie
Bibione; 0m.n.m.

1,9 km 90 km 21 km

870m 390m

Tratě—10/10/10tratě Tratě—10/10/10tratě

Rakousko
Zell am see; 750m.n.m.
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Srdeční selhání je extrémně závažná příhoda a své oběti
si nevybírá. Věděli jste, že ročně dojde k náhlé zástavě srdce
u 70 lidí ze sta tisíc?

Průběhmá rychlý spád, pokud nedostane postižený pomoc
do 5minut, šance na jeho přežití se snižuje s každou další
minutou o 7 - 10%.

Charitativní spolek—Zachraň Srdce Charitativní spolek—Zachraň Srdce

Tolik úmrtí má na svědomí
kardiovaskulární onemocnění.

Každý z nás by měl dbát o zdraví
svého srdce.

40 934

Statistiky z roku 2018

Chci bojovat za zdravé srdce a založím charitativní spolek
Zachraň Srdce z.s.

Problematika zdraví srdce se týká nás všech. Podpořte to co
dělám a staňte se součástí nadace, která dává naději žít.

Podpora pravidelných prohlídek srdce

Navýšení počtu AED přístrojů

Pořádání přednášek32% ze 127 920 úmrtí

ZACHRAŇ
SRDCE

Podporuji spolek

Zachraň Srdce z.s.

JSEM
SRDCAŘ!



Sociální sítě Sociální sítě

Září 2020

2300 followers

15 000 followers

Červen 2021

@storybyjakub

Výzvou 10/10/10 chci začít šířit osvětu o zdravém srdci. Založit charitativní
spolek Zdravé srdce a skrze něj pomáhat zachraňovat srdce. K tomu budu
využívat svůj Instagram, kde již nyní mám téměř 3000 sledujících
a do budoucna velké plány. Bez promyšleného plánu je to pouze snění.
Alemy plánmáme!

Oslovíme široké publikum skrze influencery, online deníky a blogy.
V říjnu 2020 vypustíme vlastní podcast věnovanýmotivaci
a kardiovaskulárním onemocněním se zajímavými hosty.
O výzvě 10/10/10 natočíme dokument, který budeme promítat v kinech.

Září
2020

Říjen
2020

Leden
2021

Prosinec
2020

Duben
2021

Květen
2021

Březen
2021

Zveřejním svůj
příběh a výzvu
10/10/10

Začnu zveřejňovat
svůj podcast
s 14 denní
pravidelností

Příspěvek na
instagram každý
druhý den

PPC kampaň - podcast
a web

PR vmédiích

Spojení se s
influencery
Propagace
crowdfoundingu

Spuštění kampaně
na HITHIT

Přípravy vrcholí
Začnu dělat
týdenní vlogy

10/10/10

Listopad
2020

Natočíme dokument,
který budeme promítat
v kinech!



Official partner

20 000,- 150 000,-
Max. partnerů Max. partnerůTitul TitulCena Cena

∞ 4Partner Oficiální

Major partner

300 000,-
Max. partnerů TitulCena

2 Hlavní

Gold partner

30 000,-

60 000,-

Max. partnerů

Max. partnerů

Titul

Titul

Cena

Cena

∞

∞

Partner

Partner

• 1x poděkování na instastories během 10/10/10
• 1x logo na 10/10/10 crew vozidlech
• 1x logo namémwebu storybyjakub.com
• Vaše logo v závěrečných titulcích dokumentu 10/10/10
• Plocha vyhrazená pro loga Bronze partnerů je 7,5 % z celkové plochy log

• 1x poděkování na instastories během 10/10/10
• 1x logo na tričkách realizačního týmu
• 1x logo na 10/10/10 crew vozidlech
• 1x logo namémwebu storybyjakub.com
• Vaše logo v závěrečných titulcích dokumentu 10/10/10
• Plocha vyhrazená pro loga Silver partnerů je 7,5 % z celkové plochy log

• 2x poděkování na instastories během 10/10/10
• Logo na tričkách realizačního týmu
• Logo na 10/10/10 crew vozidlech
• 1x logo namémwebu storybyjakub.com
• Vaše logo v závěrečných titulcích dokumentu 10/10/10
• Plocha vyhrazená pro loga Gold partnerů je 10 % z celkové plochy log

Každého partnerství si nesmírně vážím!
Poděkuji Vám osobně i na svém instagramu.

• 1x příspěvek o vás namém instagramu před začátkem 10/10/10
• 2x poděkování formou instastories na instagramu
• 1x propagace vašeho produktu před 10/10/10 (instastories)
• 1x logo namém dresu
• 1x logo na 10/10/10 crew vozidlech
• 1x logo namémwebu storybyjakub.com
• 1x představení partnera na webu (zpětný odkaz, text max 500 znaků, foto)
• 1x rozhovor vmém podcastu
• 1x přednáškamotivace a koučing pro vaši firmu
• Vaše logo v závěrečných titulcích dokumentu 10/10/10
• Plocha vyhrazená pro loga Official partnerů je 15 % z celkové plochy log

Buďte jedním ze 4 vyvolených!
Všech 10 triatlonů s vámi zdolám na dresu!

• 2x příspěvek o vás namém instagramu před začátkem 10/10/10
• 3x poděkování formou instastories na instagramu
• 1x propagace vašeho produktu před 10/10/10 (instastories)
• 1x product placement v dokumentu 10/10/10
• Logo namém dresu
• Logo na tričkách realizačního týmu
• Logo na 10/10/10 crew vozidlech
• Logo namémwebu storybyjakub.com
• 1x představení partnera na webu (zpětný odkaz, text max 500 znaků, foto)
• 1x rozhovor vmém podcastu
• 1x přednáškamotivace a koučing pro vaši firmu
• Prostor v dokumentu o 10/10/10
• Vaše logo v závěrečných titulcích dokumentu 10/10/10
• Plocha vyhrazená pro logaMajor partnerů je 25% z celkové plochy log

• 1x příspěvek o vás na mém instagramu před začátkem 10/10/10
• 2x poděkování formou instastories na instagramu
• 1x propagace vašeho produktu před 10/10/10 (instastories)
• 1x logo na mém dresu
• 1x logo na 10/10/10 crew vozidlech 15% vymezené plochy
• 1x logo na mém webu storybyjakub.com 15% vymezené plochy
• 1x představení partnera na webu (zpětný odkaz, text max 500 znaků, foto)
• 1x rozhovor v mém podcastu
• 1x přednáška motivace a koučing pro vaši firmu
• poděkování v závěrečných titulcích dokumentu
•

Buďte jedním ze 2! To už není jen tak. Po tomhle nás už nic nerozdělí. Stanete se
nedílnou součástí mé výzvy a já si toho nesmírně vážím!

Dáme si váše logo na týmová trika. Fotíme a točíme opravdu hodně,
hádejte kolikrát se objeví váš brand na našich příspěvcích?

Máte zlaté srdce? Echtgold? Buďtemůj gold partner.
Získáte spoustu prostoru na prezentaci vaší značky a stanete se tak
neodmyslitelnou součástí mojí výzvy.

Partnerství pro firmy Partnerství pro firmy

Bronze partner

Silver partner



General partner

• 3x příspěvek o vás namém instagramu před začátkem 10/10/10
• 4x poděkování formou instastories na instagramu
• 2x propagace vašeho produktu před 10/10/10 (instastories)
• 2x product placement v dokumentu 10/10/10
• Logo namém dresu
• Logo na tričkách realizačního týmu
• Logo na 10/10/10 crew vozidlech
• Logo namémwebu storybyjakub.com
• Představení partnera na webu (zpětný odkaz, text max 500 znaků, foto)
• 1x rozhovor vmém podcastu
• 2x přednáškamotivace a koučing pro vaši firmu
• Prostor v dokumentu o 10/10/10
• Vaše logo v závěrečných titulcích dokumentu 10/10/10
• Název celého projektu 10/10/10 by (váše firma)
• Plocha vyhrazená pro loga General partnera je 35% z celkové plochy log

Vzalo vás to za srdce a ztotožňujete se přesně s tím co dělám?
Určitě protomáte své proč. Rád si vyslechnu váš příběh!
Mocmě těší, že to co dělámVás tolik zaujalo a nesmírně
si vážímVaší podpory!

Partnerství pro firmyPartnerství pro firmy

500 000,-
Max. partnerůTitul Cena

1Generální

by ???

„Vážím si Vaší podpory a těším se na
naše osobní shledání!“

Jakub Žák
Organizátor, storybyjakub.com

Podpoříte

• Realizaci 10/10/10
• Natočení dokumentu o 10/10/10
• Uspořádání závěrečného závodu 10/10/10 v Brně
• Vznik charitativního spolku Zachraň srdce z.s.
• Pravidelnou podporu prevence kardiovaskulárních onemocnění



Děkujeme za podporu!

Ing. Jakub Žák

hi@storybyjakub.com

+420 721 031 377

storybyjakub.com

Poděkování

„Nesmírně si vážímVaší podpory,
jste součástí mého příběhu.“



2014
Náhlé úmrtí mého dědečka na akutní

srdeční selhání.

2019
Trénuju naplno s trenérem Petrem.
Kompletuju realizační tým 10/10/10,

dostává to reálné obrysy.

2021
Pokořím svou největší životní výzvu,

10 dní, 10 zemí, 10 tratí ironman.
Uplavu 19 km, v pedálech ujedu

900 km a poběžím 211 km.

Založím charitativní spolek
Zachraň Srdce z.s., ten bude

podporovat prevenci
kardiovaskulárních onemocnění.

Co bude dál?
To vy píšetemůj příběh. Promě to nikdy nekončí,

budu šířit osvětu a zachraňovat srdce. Tak někdy na
mojí přednášce, nebo třeba na Everestu (smích)…

2018
Mám nápad jak pomoci druhým.
Začínám trénovat s Petrem
Kopřivou na 10/10/10.

2020
Spouštím web storybyjakub.com,
přípravy na 10/10/10 jsou v plném
proudu.

ZACHRAŇ
SRDCE


