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Vážené/í a milé/í,

minule jsem na tomto místě psal o Sedmé generaci jako o „ekonomickém nesmyslu“, 

který existuje jen díky dobré vůli nepatrné komunity lidí. O rok později můžu s ra-

dostí konstatovat, že Sedmá generace se — pandemii i všemu dalšímu navzdory — do-

žila 30 let! Jménem redakce za to srdečně děkuji všem, kteří se o to zasloužili. V prvé 

řadě bývalým i současným redaktorům*kám, přispěvatelům*kám a předplatitelům*-

kám, ale také Hnutí DUHA, bez něhož by časopis nikdy nevznikl.

Stejně jako v roce 2020 se nám však i v roce následujícím zhoršily základní ukazatele, 

ať už jde o vývoj předplatného tištěné verze nebo o celkový příjem z grantů. Zkou-

šíme to zvrátit, výsledek se dozvíte v příští — doufejme nikoliv poslední — výroční 

zprávě.

Pokud doba dovolila, objížděli jsme tradiční ekologické akce a knižní festivaly, aby-

chom s vámi nekomunikovali jen v online prostoru. Tam jsme však byli přece jen sil-

nější, ať už díky desítkám nových audiotextů, dvěma podcastům Štěpána Jindry Co 

o lesích a vodě věděl už Kryštof Kolumbus a Jak zavodnit nejen jižní Moravu nebo řadě textů 

publikovaných pouze na webu. Kvůli zvýšeným cenám jsme totiž museli snížit počet 

stran tištěného vydání.

Ke třicátým narozeninám jsme koncem roku vydali knihu Předat dětem, co je k žití, do 

níž jsme sebrali a aktualizovali 30 sedmogeneračních rozhovorů. Jsem vděčný všem 

330 donorům, kteří knihu podpořili ve sbírce na Darujme.cz. Bez vás by opravdu ne-

vyšla. Vedle skromného dortu jsme si pak k narozeninám nadělili nový e-shop s lepším 

i širším předplatitelským servisem. Za mravenčí IT práci děkujeme Michalu Kubovi.



Podařilo se nám též znovu uspořádat divadelní představení souboru Verdis (tento-

krát Stoka na Soutoku) a zdárně pokračovat v partnerství s Katedrou environmentál-

ních studií FSS MU, díky němuž se naše zelená redakční krev neustále okysličuje. Dě-

kujeme!

A na závěr ještě jedna dvojice poděkování. V létě odešla na mateřskou „dovolenou“ 

koordinátorka 7.G Alena Konečná a na její nevděčné místo se vrátila Simona Horká. 

Aleno, děkujeme za těžkou dvouletku! A po bezmála dvacetileté spolupráce se s námi 

rozloučila ko-editorka a korektorka Míla Zemanová Palánová, která zaslouží absolu-

torium! Mílo, děkujeme nastokrát! Mílino náročné místo v létě převzala Lucie Krejčí, 

které přejeme velkou porci energie a trpělivosti.

Vše dobré v roce 2022 přeje a na lepší časy se těší

Vít Kouřil





V šesti hlavních tématech jsme sondovali online život, obnovu krajiny, zahrádkaření, 

kriticky ohrožené druhy, klimatické memento a na závěr si připomenuli 30 let Sedmé 

generace. Vedle seriálových stálic Kurz mediální spotřeby a Šetrnější spotřeba pokra-

čovaly Ekofilosofické zlomky environmentalistů Tomáše Daňka a Ľuboše Slováka, nově 

pak začal seriál Nová dohoda, v němž jsme se věnovali transformaci uhelných regionů.

Reportážně jsme opět přiblížili řadu lidí, zvířat, rostlin či míst doma i v zahraniční, 

například pražskou klimatickou stávku, vlky na Šumavě, bělokarpatské kosení, zámek 

Jezeří, Josefovské louky, Dománovický les, náves Na Bahně, farmu Nava Gókula, bio-

centrum Ostrůvek u Kobylí, vrbovnu v Jevišovce, pražské i zambijské zahrady, no-

máda Gorana v Gruzii, tornádem postižené Lužice nebo iniciační procházku s filoso-

fem Davidem Abramem.

Drobnohledem jsme opět sledovali důležité environmentální i sociální jevy, namátkou 

bourané přehrady, útok na Kapitol, půlstoletí Greenpeace, obnovované mokřady, 

biotickou pumpu, agroekologii, sucho na Moravě, childfree hnutí, zálohování PE-

Tlahví, vnímání změny klimatu veřejností nebo vládní ekopolitiku posledních let. 

Díky pokračujícímu grantu od Technické agentury ČR jsme publikovali další texty 

o špatném stavu zdejších lesů a alternativním výmladkovém řešení.

K profilovým či kratším rozhovorům jsme pozvali například ornitologa Zdeňka Ver-

mouzka, lesoochranáře Pavla Popeláře, občanského aktivistu Benjamina Rolla, les-

ního terapeuta Aleše Miklíka, urbanistku Annu Beátu Háblovou, ekopedagogy Petra 

a Justinu Danišovi, ekozemědělce Christopha Nothomba, ekologa Pétera Szabó, so-

ciologa Martina Buchtíka, psychologa Jana Krajhanzla, terapeutku Zuzana Švédo-

vou, klimatologa Jozefa Pecha, botanika Radima Hédla, environmentalistu Mikuláše 

Černíka, výtvarníka Pavla Čecha, dokumentaristku Andreu Culkovou nebo religio-

nistu Pavla Horáka.

O čem 
 jsme  psali

Internet



Spirituální a poetický aspekt Sedmé generace opět udržovali překladatel Jiří Zemá-

nek (Velké dílo — naše cesta do budoucnosti od Thomase Berryho) a básník Luděk Čertík, 

který nás obohatili o tři výjimečné eseje Dar naslouchání, Živé, toužící a Nesuď město 

podle betonu. V recenzích jsme se věnovali kupříkladu knihám Aktivní naděje, Ekonomie 

koblihy, Město pro každého, Beton a hlína, Jak přežít konec civilizace, Krása jednoduchosti 

nebo Než  stromům dojde  dech, nechyběly ani filmy Moje  učitelka  chobotnice, Obléhání 

města, Zkrocení přírody či Inteligence rostlin.

I nadále jsme přinášeli tradiční rubriky a sloupky Ekologický kompost, Terrapie, Záložka, 

Promítačka, Librarium, Bioastrologie a Občanský kalendář. Doplnili jsme je o Eko-sLov-

ník, zachycující ekologicky orientované neologismy, a také o Nedej se!, mapující obsah 

dílů stejnojmenného publicistického pořadu České televize.

Web Sedmé generace během roku 2021 navštívilo 58 tisíc individuálních čtenářů*ek, 

a to celkem 81 tisíckrát, což znamená 5% nárůst oproti předchozímu roku. Z článků 

tentokrát nejvíce zaujaly Waldorf: tato škola není pro každého od Dominiky Grohmann, 

Divná podoba lásky od Andrey Rezkové, rozhovor s neurologem Zbyňkem Mlčochem 

Byliny umí velmi pomoci, ale nejsou všespásné, dále články Šárky Špačkové Bavlna — špatné 

svědomí našich skříní, Kateřiny Kosákové Kočičí predátor se vrací, rozhovor se Stanisla-

vem Grofem Vědomí je nejhlubším tajemstvím a Jízda po moravských a slezských dopravních 

stavbách od Miroslava Patrika.

Facebookový účet Sedmé generace si během roku oblíbilo přes 60 nových uživate-

lů*ek, celkem jsme jich ke konci roku měli 7367. Náš twitterový profil též získal při-

bližně 100 nových „followerů“, jejich počet tak převýšil 2400. Nejmladší, instagra-

mový účet rostl opět nejrychleji, získal 200 nových sledovatelů z celkových 1000.

Internet







Vedle tištěné verze našim předplatitelům*kám stále nabízíme i tři elektronické for-

máty: pro web (pdf), pro čtečky (epub) a chytré mobily (mobi). Na webu si též mo-

hou pročítat průběžně doplňovaný archív Sedmé generace. Milovníky*ice mluve-

ného slova jsme potěšili několika desítkami dalších audioverzí, které svépomocí 

vytváří redakční tým (Marie Drahoňovská, Adéla Fischerová, Zuzana Mukumayi Fi-

lipová, Lada Bánoková, Tereza Bálková, Kateřina Kudláčová a další) pod editorským 

dohledem Štěpána Jindry. Na webu též zůstává 77 tematických štítků, díky nimž se na 

něm můžete lépe orientovat.

V roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci s řadou partnerů:

BRaK — Bratislavský knižní festival, filmové festivaly Jeden svět a Ji.hlava, Ekologické 

dny Olomouc, Ekopublika, Knihex, Pražská konference EVVO, konference Počítáme 

s vodou, Ropák a Zelená perla, TABOOK — Tábor, Týden respektu k porodu, LITR 

Olomouc.

Arnika, Autonapůl, Cech nakladatelů, Česká společnost ornitologická, Děti Země, 

Ekologický institut Veronica, Ekumenická akademie, HaDivadlo, Hnutí Brontosau-

rus, Hnutí DUHA — Friends of the Earth Czech Republic, Hnutí DUHA Olomouc, 

Hnutí za aktivní mateřství, Knihex, Lipka, Lunaria z.s., Nadace Forum 2000, Nadace 

Partnerství, Nadace Veronica, NESEHNUTÍ, Permakultura (CS), PRO-BIO LIGA, 

Slušná firma, SONS ČR, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Trast pro ekonomiku 

a společnost, Tři ocásci, Vegalité, Zelený kruh.

Spolupráce

Mediální  

partnerství:

Neziskové 

a příspěvkové 

organizace,  

družstva, nadace 

a neformální  

sdružení:





ALLfest.cz, s.r.o., Amélie Janíková, Arch-polygrafické práce, Beez-bee, Butter-

flies & Hurricanes, Feelo, Floowie.com, Grafico, Host, JAGA, KONGRES-TAKT, 

Kosmas.cz, Klikva, MEDIAPRINT & KAPA Pressegrosso, Michal Kuba, Naklada-

telství Alferia, Nakladatelství Kazda, Nakladatelství Kořeny, papidu, Postservis, Re-

giojet, Sonnentor, Tomáš Potfaj, Thepay.cz, Vinotéka U Žíznivého mnicha, Walden 

press, Wooky.cz, Xflow.

Stejně jako v minulých letech jsme při popularizaci vědeckých poznatků úzce spolu-

pracovali s kolektivem Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií 

Masarykovy univerzity.

Vedle redaktorů*ek či stážistů*ek se Sedmou generací spolupracovali mimo jiné eko-

pedagog Aleš Máchal, ekologická ekonomka Naďa Johanisová, biofyzička Ľubica Laci-

nová, ekolog Mojmír Vlašín, ochranářky Josefa Volfová a Renata Placková, lesní expert 

Jaromír Bláha, antropoložka Kristýna Hájková, ochránce životního prostředí Miroslav 

Patrik, mediolog Radovan Plášek, historik umění Jiří Zemánek, energetický expert Ka-

rel Polanecký, zemědělský expert Tomáš Uhnák, sociolog Petr Gibas, novináři Jan Klika 

a Radek Kubala nebo environmentalisté Jiří Koželouh, Ľuboš Slovák a Tomáš Daněk.

V roce 2021 jsme se objevili na v průměru 45 prodejních místech po celé České repub-

lice a na Slovensku. Sedmá generace se šířila i v distributorské síti Mediaprint & Kapa 

Pressegrosso, díky níž jsme ji měli možnost prodávat ve zhruba 150 trafikách ve všech 

krajích ČR.

Soukromé 

subjekty:

Akademická 

spolupráce:

Autoři, autorky  

& spolupracovníci 

a spolupracovnice:

Prodejní místa

Divadlo  
Stoka nad  
soutokem

Kniha



V roce 2021 jsme s Nadací Veronica potřetí, tentokrát kvůli pandemii až na podzim, 

spolupořádali divadelní představení souboru Verdis, a to konkrétně hru Stoka nad 

soutokem v brněnském Divadle Husa na provázku. Vyprodaná premiéra a zároveň der-

niéra hry se uskutečnila 9. října pod taktovkou principála souboru Mojmíra Vlašína 

a spoluautora hry Josefa Ference. Nechyběl doprovod Cimbálové muziky Veronica, 

raut z dílny Café Pilát a Provázek Bar, Sadů Starý Lískovec a Vinotéky U Žíznivého 

mnicha. Děkujeme tímto všem příchozím návštěvníkům a návštěvnicím.

K 30. narozeninám jsme se rozhodli uspořádat netradiční, avšak covidově bezpečnou 

oslavu: vydali jsme naši první knihu, a sice soubor 30 rozhovorů Předat dětem,  co  je 

k žití. Kniha vyšla díky štědré podpoře dárců*kyň v kampani na Darujme.cz, a mohli 

jsme ji tak vyslat do světa v nákladu 1000 kusů. Vedle prodeje na našem webu (v pa-

pírové i online — pdf, mobi, epub podobě) se distribuce a prodeje chopil i portál 

Biobooks.cz nebo knihkupectví Academia a Kanzelsberger; další pak přibývaly v prů-

běhu roku 2022. Vše o knize včetně seznamu prodejních míst si můžete přečíst na 

www.sedmagenerace.cz/30let.

Divadlo  
Stoka nad  
soutokem

Kniha









Výnosy a náklady za rok 2021 organizace Hnutí DUHA - Sedmá generace vypadaly ná-

sledovně:

 -114 040 Kč

Jako dárky k předplatnému jsme novým předplatitelům*kám nabídli knížky PRO-

-EKO-HRY, Můj  první  zápisník, Předat  dětem,  co  je  k žití, Atlas  plastů, kapesní atlasy 

Hmyz v přírodní zahradě a Užitečné plevele, dále originální PF 2022, kalendář velkých še-

lem a ekologicky neutrální tašky Odvaha k informacím v zelené, přírodní, modré a čer-

vené barvě. Abonenti*ky též měli možnost podpořit Centrální ptačník na Josefov-

ských loukách.

Hospodaření

Náklady (v Kč)

Výnosy (v Kč)

Hosp. výsledek:

Dárky 

k předplatnému:

Tržby za předplatné časopisu 550 072

Tržby za poskytnutí inzertního  40 000 
prostoru  

Tržby za zboží a služby, ostatní  200 553

Granty  140 000

Dary  386 811

Výnosy celkem:  1317436

Náklady na vznik časopisu (kromě mzdových) 608 942

Mzdové náklady  676 677

Náklady na prodej zboží, služeb, ostatní 145 857

Náklady celkem:  1 431476

43 %

42 %

3 %15 %
11 %

29 %

47 %

10 %



Za podporu v roce 2021 děkujeme těmto donorům:

Active Citizens Fund — Nadaci OSF, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy, Nadaci Veronica a Nadaci Heinrich-Böll-Stiftung.

Speciální poděkování si v abecedním pořadí zaslouží následující dárci, kteří přispěli 

na vydávání Sedmé generace darem tisíc korun a vyšším: Mariana Balabánová, Michal 

Berg, Ladislav Brožek, Markéta Brynychová, Stanislav Budka, Lenka Doležalová, Jan 

Fazekaš, Jean-Nicolas Fell, Bohumil Fiala, Miroslav Filip, Karel Freund, Marie Frolí-

ková, Jan Gregor, Martina Hlavatá, Jiří Hlavenka, Tomáš Hlavička, Jan Hokeš, Roman 

Hřebecký, Štěpán Jakl, Dušan Jaroš, Petr Jehlička, Eliška Jeníková, Jana Jiříková, Naďa 

Johanisová, Anna Kárníková, Josef Klimeš, Alena Kohoutová, Pavel Kotásek, Přemysl 

Kouřil, Ludmila Kouřilová, Radim Kratochvíl, Jiří Křepela, Dorota Lábusová, Jana 

Ledečová, Martina Lesáková, Jiří Maďa, Michaela Maderová, František Málek, Iveta 

Marková, Monika Medovičová, Bedřich Moldan, Jaromír Němec, Jaromír Palas, Jiří 

Panzner, Radim Pešek, Pavel Pinkava, Jan Smolík, Alena Soušková, Radim Šíp, Pavel 

Štrympl, Jitka Švecová, Kamila Trinkewitzová, Martina Vaňková, Tomáš Vlček, Josefa 

Volfová, Radka Votavová, Adam Záruba, Ľubica Zimová, Antonín Zlínský.

Velké poděkování patří dalším 253 dobrým duším, kteří Sedmou generaci podpořili 

také finančním darem, 1168 předplatitelům a desítkám dobrovolníků, kteří rovněž 

nezištně přispěli k udržení našeho nízkonákladového periodika.

Právě díky veškeré této pomoci mohla Sedmá 
generace vykročit do 31. ročníku.

Poděkování
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