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ZPRÁVA
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ZA ROK 2013

Vážené/í a milé/í,
poprvé za dvaadvacetiletou historii našeho časopisu hospodařila Sedmá generace v roce
2013 zcela samostatně. V této premiérové výroční zprávě vám – našim čtenářům, donorům
a příznivcům – tedy skládáme účty a stručně přibližujeme, odkud pramení naše zdroje a jak
jsme s nimi naložili.
Úvodem předešleme, že navzdory samostatnému hospodaření pod oficiální hlavičkou
pobočního spolku Hnutí DUHA - Sedmá generace zůstáváme i nadále součástí české pobočky Přátel Země – Hnutí DUHA, a tedy i mezinárodní sítě Friends of the Earth.
Naše celkové příjmy ve výši cca 1,3 milionu korun překročily výdaje o zhruba tři sta tisíc
korun a tuto částku jakožto finanční polštář převádíme do následujícího roku. Za pozitivní bilanci vděčíme zejména štědrým individuálním dárcům, poskytovatelům grantů
a zvýšenému zájmu o časopis 7.G – během roku jsme dosáhli historického maxima 1214 předplatitelů a předplatitelek. Všem mockrát děkujeme a doufáme, že jsme je obsahem časopisu
potěšili.
Díky novinářce Tereze Šimůnkové a jejímu (k)Roku jinak jsme též rozšířili okruh prodejních míst a prezentovali se na několika nových akcích, ať už šlo o knižní festival Knihex,
farmářský trh na pražské Náplavce nebo přednášky na FSV UK v Praze či MZLU v Brně.
V časopise samotném jsme se i nadále soustředili na témata ochrany životního prostředí, obnovitelné energetiky, alternativní ekonomiky, ekovýchovy, biozemědělství, globální
rozvojové politiky, lidských a zvířecích práv či menšinové kultury. Osu každého čísla tvořila hlavní témata, v nichž podrobně přibližujeme nadčasovější jevy a trendy, kupříkladu
práva rostlin, udržitelný rozvoj, změnu klimatu nebo automobilismus. Popularizačním
stylem, ovšem bez přílišného zjednodušování, se snažíme propojovat environmentálně
orientovanou odbornou sféru s širší veřejností. Díky tomu, že náš časopis odebírá řada
škol, knihoven a učitelů, je Sedmá generace hojně využívána při výuce.
Doufáme, že se nám s vaší pomocí podaří navázat na to dobré i v příštím roce.

Odvahu k informacím přeje

Vít Kouřil, šéfredaktor Sedmé generace

O ČEM JSME PSALI:

INTERNET:

V ročníku 2013 jsme tematicky přiblížili vize udržitelné budoucností, práva rostlin, lidi
aktivně měnící svět, automobilovou kulturu, hromadné stravování a na závěr změny klimatu. Mimoto jsme pravidelně přinášeli seriály o médiích, šetrnější spotřebě, moravské
přírodě a osobnostech se zeleným srdcem. Nechyběly ani knižní a filmové recenze či profilové rozhovory, například se sociologem Janem Kellerem, ochranářem Mikulášem Hubou, etickým bankéřem Ugo Biggerim či zpěvačkou Monikou Načevou. Zachytili jsme též
mediálně málo zobrazované trendy, například nástup zdravých školních jídelen, pěstování
tradiční plodiny quinoy, ekologickou kosmetiku, ekologistiku, car-sharing, eko-sex, zlevněnky, světelné znečištění či etické bankovnictví. Mezinárodní rozměr přinesly reportáže
z Tchaj-wanu, Guatemaly, Británie, evropských národních parků, konference o divočině
Wild10 nebo z ochrany životního prostředí v Dolním Rakousku. Otevřeli jsme též praktickou rubriku Občanský kalendář, v níž informujeme o zajímavých akcích, jichž se veřejnost
může zúčastnit.

Webové stránky Sedmé generace navštívilo během roku 60 tisíc individuálních čtenářů
a čtenářek, a to celkem 92 tisíckrát. Nejčtenějšími články byly Povodně, krajina a lidé od Ondřeje Simona Dargockého a rozhovory s hercem Jaroslavem Duškem, thaiboxerem Janem
Müllerem a sociologem Janem Kellerem.
Facebookový profil Sedmé generace, který upozorňuje nejen na nové texty z dílny 7.G,
ale i na environmentálně zajímavé články, fotografie či videa odjinud, si během roku oblíbilo přes 900 nových uživatelů a uživatelek, celkem je jich již přes 3200. Stejně tak náš
twitterový účet přilákal na tři sta nových „followerů“, kterých jsme na konci roku napočítali přes 700.
Předplatitelům a předplatitelkám i nadále nabízíme různé varianty četby časopisu, kromě
tištěného vydání verzi v pdf formátu, pro čtečky (.epub), chytré mobily (.mobi) a též na
webu, kde si mohou kromě více než 60 fotogalerií pročítat stále doplňovaný archiv Sedmé
generace od roku 1991. Vývoj webových stránek 7.G měl na starosti programátor Josef
Mlnařík.

S KÝM JSME V ROCE
2013 SPOLUPRACOVALI:

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ:

Filmové festivaly Jeden svět a MFDF Jihlava, Ekologické dny Olomouc, Ropák a Zelená
perla roku, Týden Respektu k porodu.

Mediální spolupráce:

A2, Deník Referendum, Ekolist.cz, Enviweb, A2, Kulturní noviny, Literární noviny, Naše
příroda, Nový prostor, Sociální studia.

NGO a neformální sdružení:

Archetyp, Camphill České Kopisty, Deti Země, DILIA,divadelní, literární, audiovizuální
agentura, Dopravní federace, Drnka, Ekologický institut Veronica, Geronimo s.r.o., Ekologikum, Hnutí Brontosaurus, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Hnutí DUHA Olomouc, K3k.cz, Knihex, Liga lidských práv, Lipka, NESEHNUTÍ, Rezekvítek,
Slobodanazivo.sk, Trast pro ekonomiku a společnost, Veggie Parade, Zelený kruh. Obzvláště bychom chtěli poděkovat občanskému sdružení Inventura, které pod vedením
Lenky Vochocové a Kateřiny Bubeníčkové natočilo pro Sedmou generaci video Všechno
je bio, né?

Soukromé subjekty:

5P AGENCY, AMP – Rock-jazz, Arch-polygrafické práce, Bio4bed.cz, Biosatnik.cz, Eco capart, Flattr.com, Floowie.com, Inisoft, Kosmas.cz, KZK tiskárna, MEDIAPRINT & KAPA
Pressegrosso, Miroslav Švec - ŠVEC-APPL, Payu.cz, Peoplecomm.cz, Publero.com, Sonnentor, Tierra verde, Wooky.cz.

Akademická pracoviště:

Úzce jsme spolupracovali zejména s vyučujícími i studenty Katedry environmentálních
studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity při popularizaci vědeckých poznatků. Výsledkem této spolupráce je mimo jiné sborník Krajinou environmentálních studií, obsahující řadu textů původně publikovaných v Sedmé generaci.

Autoři & autorky:

Mimo redakční okruh patřili mezi přispěvatelky a přispěvatele Sedmé generace ekologická
ekonomka Naďa Johanisová, biofyzička Ľubica Lacinová, sociolog Pavel Klvač, ekologové
Mojmír Vlašín a Bedřich Moldan, zemědělský inženýr Radomil Hradil, environmentalista
Jan Dostalík, právník Ivan Prouza, historik umění Jiří Zemánek, zoolog Vojtěch Kotecký,
lesní expert Jaromír Bláha nebo energetik Karel Polanecký.

Prodejní místa:

V roce 2013 jsme se objevili na 56 prodejních místech po celé ČR a na Slovensku. Zároveň
jsme připravovali distribuci časopisu do vybraných trafik od začátku roku 2014.

Terénní výzkum:

Sedmá generace výjimečně odbočila od klasické činnosti a zastřešila projekt terénního
výzkumu, který prováděli Anežka Pelikánová, Martin Šmoldas a Vojtěch Pelikán v létě
v Moravském Berouně. Díky provedené situační analýze se město zařadilo k desítkám
obcí a mikroregionů, které se rozhodly aktivně pracovat se sociálním vyloučením na svém
území tím, že navážou partnerství s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Výstupem
analýzy se stala nejen reálná představa o stávající situaci, ale i návrhy, na co se zaměřit při
spolupráci obce s neziskovkami či zaměstnavateli – například zajistit dostupnější bydlení,
zavést inkluzivnější vzdělávací systém anebo zkusit založit sociální podnik. Výzkum financovaný Agenturou pro sociální začleňování stál 147 tisíc korun.

Hospodaření
Hnutí DUHA Sedmá generace
za rok 2013:

NÁKLADY (V KČ)

147 000

NÁKLADY NA VZNIK ČASOPISU (KROMĚ
MZDY)

446 592

NÁKLADY NA PROPAGACI
MZDOVÉ NÁKLADY
NÁKLADY NA SITUAČNÍ ANALÝZU

410 828
21 833

VÝNOSY (V KČ)

312 992

TRŽBY ZA PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

453 544
TRŽBY ZA POSKYTNUTÍ INZERTNÍHO
PROSTORU

147 000

321 155

82 095
1860

TRŽBY ZA PŮJČOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH
A ZA ROZMNOŽOVÁNÍ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU
GRANTY
DOTACE NA SITUAČNÍ ANALÝZU
DARY

Za podporu v roce
2013 děkujeme těmto
donorům:
Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu ČR, Agentuře pro sociální začleňování
a Úřadu vlády ČR, Programu Švýcarsko-české spolupráce a Nadaci Partnerství, Tereze Šimůnkové a Nadaci Vodafone a Evropskému fondu pro regionální rozvoj.
Jmenovitě v abecedním pořadí speciálně děkujeme dárcům, kteří na vydávání Sedmé
generace přispěli částkou tisíc korun a vyšší:
Tomáš Bašta, Václav Bělohradský, Jaroslav Dušek, Jan Hokeš, Radka Horská, Pavel Kotásek, Ludmila Kouřilová, Radim Kratochvíl, Pavel Krušina, Jiří Kubíček, Ota Kubinec, Eliška Kvitová,
Hana Librová, Milan Miessler, Bedřich Moldan, Dana Oujezdská, Jan Pospíšil, Alena Smejkalová, Michal Šimoník, Petra Šimonová, Miroslav Švec, Jitka Švecová, Zbyněk Ulčák, Klára Zahradníčková, Ondřej Zýka
Velké poděkování patří i dalším 148 dobrodincům, kteří Sedmou generaci též podpořili finančním darem, všem 1214 předplatitelům a řadě dobrovolníků, kteří se nezištně podíleli
na sedmogeneračním dění.
Jenom díky veškeré této pomoci jsme mohli pokračovat s vydáváním Sedmé generace
i v roce 2014.
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