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Vážené/í a milé/í,
po roce vám — našim čtenářům, podporovatelům, donorům a dalším příznivcům — opět poskytujeme
přehled toho, jak si Sedmá generace vedla. Třetí rok samostatného hospodaření časopisu opět skončil
ekonomicky v černých číslech: tentokrát jsme do následujícího roku, resp. do rezervního fondu
převedli částku ještě vyšší částku, konkrétně téměř čtyři sta tisíc korun. Všem našim finančním
dobrodincům za tento výsledek mockrát děkujeme.
I ve 24. ročníku sledovala Sedmá generace pestrý vějíř témat od ochrany životního prostředí přes
obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku či ekozemědělství až po lidská práva, filosofii a
okrajovou kulturu. Udrželi jsme hladinu zhruba tisíce předplatitelů a předplatitelek a o pětinu zvýšili
návštěvnosti našeho webu. Z loni nabyté stovky prodejních míst v trafikách jsme udrželi jen polovinu,
ale i za ni jsme velmi rádi. Ročník jsme stejně jako loni zakončili plakátem, tentokrát na motivy
vztahu mezi ochranou planety a náboženstvími.
Těší nás, že jsme dokázali do tvorby časopisu více zapojit naše čtenáře a čtenářky: přes dvě stě z nich
nám svými postřehy a vzpomínkami pomohlo s tématem o ne/chození do přírody, stejné množští fotek
jsme též obdrželi do soutěže na téma městská divočina. Vyhodnotili jsme též čtenářský dotazník, který
sice pro redakci vyzněl lichotivě, nicméně se díky němu snažíme zařazovat do obsahu vámi
doporučované prvky, například texty praktičtějšího charakteru. Některé návrhy zohledníme při
grafické proměně časopisu zkraje roku 2016.
S veřejností jsme se — vedle pravidelných stánků a prezentací na různých akcích — jsme se setkali i
na podzimním filmovém festivalu Zvědaví a znepokojení, na němž jsme představili snímky This
Changes Everything, Cowspiracy a Jáma. Doufáme, že tento ročník nebyl poslední.
A nesmím zapomenout, že stejně jako v minulých letech máme tu čest spolupracovat s Katedrou
environmentálních studií FSS MU v Brně, díky níž získáváme nové stážisty a často i redaktory, Letos
šlo o Martina Pavelku a Lenku Kašovou, kteří do čísel přinesli několik zajímavých témat.
Věřím, že i v příštím, jubilejním 25. ročníku potvrdí Sedmá generace pověst solidního média, jehož
obsah stojí za to sledovat.
Za veškerou podporu děkuje a dobrý rok 2016 přeje
Vít Kouřil
O čem jsme psali:
V šesti číslech jsme přišli s hlavními tématy městská divočina, geoinženýrství, kontakt s přírodou,
zhoršování kvality půdy, migrace / uprchlictví a vztah náboženství k ochraně přírody. I nadále jsme
pokračovali v seriálech o médiích, šetrnější spotřebě a moravské přírodě, nově pak připojili seriál
odpadový a biodiverzitní. Nechyběly ani četné knižní a filmové recenze na environmentálně laděná
díla (Jíst zvířata, Causa Carnivora, ThuleTuvalu, Víc bláta! atd.), stabilním prvkem zůstaly profilové
či kratší rozhovory, například s psychiatrem Stanislavem Grofem, ornitologem Stanislavem Hudcem,
ochranářem Jurajem Lukáčem, projektantem Rostislavem Kubíčkem, zahrádkářem Markem Kvapilem
či řadou zahraničních osobností. Přiblížili jsme též mediálně málo zobrazované jevy a trendy,
kupříkladu negativa lyžařského a tabákového průmyslu, družstevní i obecní energetiku, elektroodpady,
norování lišek, komunitní zahrádkaření, pomalou žurnalistiku, slovenský biomasakr nebo včelí
underground. Vedle překladů a rozhovorů jsme mezinárodní rozměr nabídli i v reportážích z
německého klimakempu, anglických soběstačných komunit, berlínských ulic nebo norské přírody.
Kromě pravidelných rubrik Ekologický kompost, Terrapie a Před 7.G jsme i nadále zachovali
závěrečný servis Občanský kalendář, v níž informujeme o zajímavých přednáškách, workshopech či
festivalech, jichž se veřejnost může zúčastnit.
Internet:

Webové stránky Sedmé generace během roku navštívilo 75 tisíc individuálních čtenářů a čtenářek, a to
celkem 113 tisíckrát, což znamená 17%, respektive 20% nárůst oproti předchozímu roku.
Nejčtenějšími články se staly oba rozhovory s psychiatrem Stanislavem Grofem (první z nich
zaznamenal 20 tisíc návštěv), investigace Jaromíra Bláhy Ze šumavské PR kuchařky a text Více hraček
— méně radosti a kreativity od Dominiky Grohmann .
Facebookový profil Sedmé generace, upozorňující nejen na naše nové či starší texty, ale i na
environmentálně a sociálně zajímavé články, fotografie či videa odjinud, si během roku oblíbilo přes
600 nových uživatelů a uživatelek; celkem jsme jich ke konci roku měli téměř 4600. Náš twitterový
účet přilákal přibližně 400 nových „followerů“, takže jich ke konci roku bylo patnáct set.
Vedle tištěného vydání nabízíme předplatitelům a předplatitelkám i nadále verzi v pdf formátu, pro
čtečky (.epub) a chytré mobily (,mobi). Na webu si mohou kromě téměř stovky fotogalerií pročítat
průběžně doplňovaný archív Sedmé generace od roku 1991.
Spolupráce:
V roce 2015 jsme navázali spolupráci s řadou individuálních i kolektivních partnerů:
Mediální partnerství:
Filmové festivaly Jeden svět, MFDF Jihlava a Ekofilm, hudební festival Color meeting, Ekologické
dny Olomouc, Ropák a Zelená perla, Týden respektu k porodu, Vegefest
Mediální spolupráce:
Deník Referendum, Ekolist.cz, Enviweb, Host, Kulturní noviny, Listy
Neziskovky a neformální sdružení:
Brno na kole, CEV Sluňákov, Člověk v tísni, Děti Země, Ekologický institut Veronica, spolek
Ekosmák, Hnutí Brontosaurus, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Hnutí DUHA
Bílé Karpaty, Hnutí DUHA Olomouc, Lipka, Nadace Partnerství, NESEHNUTÍ, Rezekvítek, Trast pro
ekonomiku a společnost, Zelený kruh
Soukromé subjekty:
5P AGENCY, AMP – Rock-jazz, Arch-polygrafické práce, azcentrum.cz, Beez-bee, Bez-chemie.cz,
Bioobchod, Brána k dětem, Eco capart, nakladatelství Élysion, Flattr.com, Floowie.com, Knihy
Stehlík, kosmas.cz, KZK tiskárna, MEDIAPRINT & KAPA Pressegrosso, Miroslav Švec - ŠVECAPPL, Payu.cz, Publero.com, Sonnentor, Student Agency, Thepay.cz, Tierra verde, Wooky.cz
Akademická spolupráce:
Tak jako v minulých letech jsme při popularizaci vědeckých poznatků úzce spolupracovali s
vyučujícími i studenty Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity.
Autoři, autorky & spolupracovníci a spolupracovnice:
Se Sedmou generací spolupracoval mimo jiné ekopedagog Aleš Máchal, filolog Lubor Kysučan,
ekologická ekonomka Naďa Johanisová, biofyzička Ľubica Lacinová, ekologové Mojmír Vlašín a Petr
Jelínek, ekopsycholog Jan Krajhanzl, environmentalisté Jan Hollan, Jan Dostalík, Jiří Jeřábek a
Kateřina Rezková, filosof Josef Šmajs, odpadový expert Ivo Kropáček nebo lesní expert Jaromír
Bláha.
Prodejní místa:
V roce 2015 jsme se objevili na 50 prodejních místech po celé ČR a na Slovensku. Dále jsme
rozšiřovali Sedmou generaci v distributorské sítě Mediaprint & Kapa Pressegrosso, díky níž jsme
měli možnost prodávat Sedmou generaci v téměř stovce trafik a kamenných prodejen po celé ČR.
Filmový festival Zvědaví a znepokojení

Na podzim roku 2015 jsme s podporou Nadace Veronica a pod názvem Zvědaví a znepokojení
uspořádali historicky první filmový festival v režii Sedmé generace. Na půdě Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity jsme během tří dnů promítli tři environmentálně a sociálně laděné snímky —
českou premiéru klimatického This Changes Everything, dále dokument o průmyslu velkochovů
Cowspiracy a do třetice český film z ukrajinského sídliště Jáma. Po projekci vždy následovala diskuse
s odborníky či tvůrci na dané téma. Festival navštívilo dvě stě diváků a divaček.
Hospodaření
Výnosy a náklady za rok 2015 organizace Hnutí DUHA - Sedmá generace vypadaly následovně:
Náklady 2015

Náklady na vznik časopisu
(kromě mzdových)

449738,80

Mzdové náklady

534552,12

Náklady na filmový festival
Náklady celkem:
Výnosy 2015

15000,00
999290,92

Tržby za předplatné časopisu

449827,79

Tržby za poskytnutí inzertního
prostoru

41900,00

Tržby za zboží a služby, ostatní

600,00

Granty

761623,46

Dary v rezervách

142000,00

Dary
Výnosy celkem:

926,62
1396877,87

Hospodářský výsledek
397 586,95 Kč
Speciální donorské akce
V roce 2015 jsme finančním darem ve výši 7 tisíc korun podpořili Organizaci na pomoc uprchlíkům
(OPU) a začali jsme vybírat od našich předplatitelů příspěvky na záchranu deštného pralesa, konkrétně
území o velikosti 10 m2 soukromé česko-indonéské rezervace Green life na Sumatře. Finální částku
jsme zdvojnásobili, poslali spolku Prales dětem a zahrnuli do roku 2016.
Jako dárky k předplatnému jsme našim novým předplatitelům a předplatitelkám kromě zmíněného
pralesa nabídli publikace Atlas uhlí, knihu Vábení ostravské robky a záchranný balíček pro včely. Dále
jsme prodávali – jak k předplatnému, tak přes benefiční obchod Hnutí DUHA – dámská i pánská
trička Odvaha k informacím.
Za podporu v roce 2015 děkujeme těmto donorům:
EHP fondům (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Ministerstvu životního prostředí, Státnímu fondu
životního prostředí, Programu Švýcarsko-české spolupráce, Magistrátu hlavního města Prahy,
Statutárnímu městu Brno a Nadaci Veronica.
Speciální dík si v abecedním pořadí zaslouží následující dárci, kteří přispěli na vydávání Sedmé
generace darem tisíc korun a vyšším: Václav Bělohradský, Michal Berg, Jaroslav Dušek, Tomáš
Herben, Tomáš Hlavička, Jan Hokeš, Petr Jehlička, Pavel Kotásek, Jitka Kubalová, Jiří Maďa,
František Málek, Zuzana Mocková, Bedřich Moldan, Ivana Sládková, Ľuboš Slovák, Petra Šimonová,
Radim Šíp, Miroslav Švec, Jitka Švecová, Josefa Volfová, Antonín Zlinský, Ondřej Zýka.
Velký dík patří dalším 332 dobrým duším, kteří Sedmou generaci podpořili také finančním darem,
1191 předplatitelům a desítkám dobrovolníků, kteří rovněž přispěli k udržení našeho
nízkonákladového periodika.
Právě díky veškeré této pomoci jsme mohli časopis vydávat i v roce 2016.
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