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Když se zpětně podívám na rok 2021 myslím, že bych těžko mohla být 

šťastnější a hrdější. Provedly jsme loď Na mysli všemi úskalími druhého 

covidového roku zdárně v úžasném týmovém duchu a v rámci našeho 

hlavního projektu Hra o klima dosáhly mnoha dílčích met.

Osobně mne velmi inspirovala spolupráce s našim týmem mladých 

ambasadorů/rek, pro které jsme zajistily sérii zajímavých školení a s nimiž 

jsme se během roku potkávaly na mnoha inspirativních setkáních. Těžko 

vyjmenovávat všechny, ale samozřejmě nechyběly festivaly Země na talíři, 

Prague Pride, Týdny pro krajinu Hnutí DUHA, akce Swap Prague a kromě 

toho i velké množství online aktivit.

Rok 2021 byl úspěšný i z hlediska mediálního dosahu. Na jaře odvysílala 

Česká televize naše video spoty, které vznikly ve spolupráci s Fairtrade Česko 

a Slovensko. Začaly jsme spolupracovat s komunikační agenturou a o naší 

práci se tak dozvěděli*y i čtenáři*ky médií jako je např. Blesk pro ženy, MF 

Dnes či Právo.

Jako vášnivá hráčka deskových her jsem se s velkým očekáváním těšila na 

uvedení našeho projektového výstupu, stolní hry Terra Futura. Ta umožňuje 

hráčům volit množství znečištění v závislosti na rychlosti růstu ekonomiky a 

umožňuje tak zkoušet míru odolnosti herního ekosystému. Hry jsme 

distribuovaly do škol, zájmových kroužků, knihoven, vzdělávacím institucím 

a testovali*y ji s mnoha žáky, studenty i širokou veřejností. Oceňovaná byla 

hlavně její rychlost a ponechaná vůle volby strategie na hráčích. Nejen za to 

ale i krásnou grafiku byla vybraná mezi top 10 her obřího německého 

veletrhu Spiel Essen. Prostě velká radost.
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Konec roku jsme kromě obvyklých 

administrativních činností zasvětily i 

přípravám na ten další, který bude 

extrémně nabitý a bude tak jistě největší 

výzvou pro všechny členky celého týmu. 

Jim všem bych chtěla speciálně podě-

kovat za pracovní, osobní a hlavně lidské 

nasazení, v kterém pracujeme s nelehký-

mi tématy klimatické krize, ztráty bio-

diverzity a globálních nerovností.

 

Viktorie Tenzerová 

ředitelka Na mysli, z.ú.

1 projekt Hra o klima 2 granty 16 ambasadorek a ambasadorů 

13 promítaných filmů v rámci festivalu Země na talíři 4 nové festivalové 

snímky 6 online kanálů 3 nové hry 4 swapy 1 demonstrace 1 tisková 

konference

 

Zaměstnanci: Markéta, Viktorie, Juliana, Stáňa, Martina, Verča, Lucie

Správní rada: Linda, Ondřej, Petr
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Festival Země na talíři 

Rok 2021 bychom mohly popsat jako opravdu úspěšný a naplněný. Jak je 

dobrým zvykem, ani tento rok jsme nepolevily ve festivalu o potravinách, 

životním prostředí a změně klimatu Země na talíři. Za rok 2021 se nám 

podařilo uspořádat 13 promítání dokumentárních snímků v Praze (červen, 

srpen, září, listopad), Olomouci (červenec, říjen) a Vsetíně (říjen) a jednou 

online. Festival by nebyl možný bez skvělé spolupráce s organizacemi jako je 

Swap Prague, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, 

Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, Pevnost poznání 

Univerzity Palackého (UP), Týden vědy a techniky AV ČR, Hyperaktiv Studios, 

Zelený kruh, Fairtrade Česko a Slovensko a občanské sdružení Líska. 

 

Divákům a divačkám festival společně s doprovodným programem přinášel 

témata o rychlé módě z environmentálního i sociálního pohledu, o dětské 

práci spojené s pěstováním kakaa, o alternativním pěstování kávovníků, o 

vytrvalých peruánských farmářkách bojujících s dopady klimatické krize a o 

zachování tradičního způsobu obdělávání půdy, o ambiciózním projektu 

Velké africké zelené zdi a alternativách k dnešním problémům plynoucím z 

ekologické, ekonomické i sociální krize.  
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Ochranářské kempy v přírodě 

V rámci finanční podpory udělované projektem Hra o klima jsme navázaly 

spolupráci s Hnutím DUHA, díky níž bylo zorganizováno sedm týdenních 

dobrovolnicko-vzdělávacích akcí, na kterých celkem 92 účastníků a účastnic 

aktivně přispělo k praktické ochraně biodiverzity v lesích a zemědělské 

krajině. Tyto akce byly rovněž mediálně pokryty a reportáže z nich se objevily 

např. v České televizi.  Mimo jiné bylo zajištěno uspořádání jednodenní 

exkurze novinářů na akci. Po celé České republice proběhlo během července 

a srpna celkem 7 turnusů. Lokality zahrnovaly Kaletice, Albrechtice, Vrbno 

pod Pradědem, Rumburk, NP Šumava - České Žleby, Kaple na Hané a 

Radějov. 
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Nová stolní hra Terra Futura 

Hra jako taková je skvělým nástrojem, prostřednictvím kterého je možné s 

dětmi a mladými lidmi rozvíjet diskusi na téma udržitelné budoucnosti. 

Proto Na mysli v rámci projektu Hra o klima ve spolupráci s Albi a autory 

Petrem Vojtěchem a Jindřichem Pavláskem vydalo strategickou stolní hru o 

udržitelnosti a klimatické změně Terra Futura, která zaujme děti (12+) i 

dospělé, jelikož přenáší hráče a hráčky do budoucnosti, kde budují města a 

průmysl a snaží se dosáhnout co největší balance mezi produkcí a 

udržitelností. V září hru pokřtila ředitelka Viktorie společně s jejími autory a 

Petrem Doubravským na Velkém týdenním swapu Swap Prague 

v Holešovicích.  

 

V druhé polovině roku bylo rozehráno nesčetně herních partií na 

různorodých akcích jako Prague Pride, Biojarmark v Národním 

zemědělském muzeu nebo oblíbených swapech. Hra má nyní svůj web, kde 

návštěvníky*ice stránek kromě videonávodu čekají i doprovodné texty ke hře 

na témata ekonomických a ekologických dopadů globalizace, znečištění 

z průmyslové výroby a dopravy, energií, odpadů a klimatické spravedlnosti. 

Hru nyní distribuujeme neziskovým a volnočasovým organizacím, 

zájmovým klubům, školám a knihovnám. Terra Futura byla také představena 

na mezinárodním herním veletrhu Spiel 2021 v německém Essenu, jedné z 

https://namysli.com/hra_o_klima/terra-futura/
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největších akcí svého druhu na světě, kde sklidila mezi hráči a návštěvníky 

veletrhu v konkurenci dalších více než 500 her mimořádný úspěch. 

 

 

Vzdělávání 

Během roku 2021 byla vyvinuta, testována a realizována tzv. dobrodružná 

Hra o klima. Jedná se o hru s osmi stanovišti, na nichž mají účastníci*e plnit 

úkoly a luštit šifry vedoucí k odměně. Hra je edukačně postavená na Cílech 

udržitelného rozvoje s akcentem na změnu klimatu a každodenní udržitelné 

návyky. Hra je rozdělená do čtyř kategorií obtížnosti tak, aby ji mohly hrát jak 

školní děti, tak dospělí či znalci*kyně s environmentální expertizou. Na rok 

2022 je plánovaná distribuce hry do škol, vzdělávacích a volnočasových 

institucí. V rámci finanční podpory udělované projektem Hra o klima jsme 

také navázaly spolupráci s environmentálním vzdělávacím centrem 

TEREZA, z. ú., díky níž vznikla úniková hra Terra Nostra (k dispozici nyní na 

našem webu, společně s dalšími publikacemi, v sekci Edukace).  

https://namysli.com/hra_o_klima/edukace/
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V říjnu jsme připravily*i půldenní vzdělávací programy o dopadech změn 

klimatu a dalších globálních výzvách pro děti i vyučující. Ve spolupráci 

s občanským sdružením Líska, Fairtrade Česko a Slovensko a městem Vsetín 

bylo uspořádáno interaktivní vzdělávací dopoledne pro více než 60 místních 

dětí z tzv. férových škol. Program sestával z dobrodružné hry Hra o klima a 

promítání oceňovaného snímku Ve stínu kakaovníku s následnou diskusí 

s jeho autorem Stanislavem Komínkem z Fairtrade ČS a workshopy pro 

pochopení problematiky kakaového průmyslu, dětské práce, konceptu 

fairtrade a dopadů klimatické změny. Stejný program, navíc obohacený 

hraním stolní hry Terra Futura, čekal v Pevnosti Poznání studenstvo 

z Olomouce a okolí. Na stejném místě pak proběhl workshop pro vyučující, 

kde se diskutovalo o různých interaktivních možnostech implementace 

témat změny klimatu a dalších globálních problémů do výuky a 

mimoškolních aktivit. 

V druhé polovině roku byla dokončena vzdělávací animovaná videa 

zaměřená na dílčí kapitoly o změně klimatu jako jsou historie konferencí 

smluvních stran (COP), hlas mladých lidí, masové vymírání druhů, pandemie 
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a zoonózy, Pařížská dohoda a Green New Deal. Tato videa byla profesionálně 

nadabována do českého jazyka Terezou Dočkalovou a Danielem Krejčíkem, 

sdílena na sociálních sítích a promítána na několika akcích pro širokou 

veřejnost, kde se s nimi měly možnost seznámit tisíce návštěvníků. 

V listopadu 2021 proběhl Týden globálního vzdělávání ve spolupráci s 

organizací ARPOK, do kterého se zapojily desítky škol po celé ČR a celkem 

523 žáků a žákyň. Koordinátorka projektu Hra o klima Stanislava Tomková 

studentům představila projekt Hra o klima a navázala přednáškou o změně 

klimatu a její souvislostí s problematikou rychlé módy. 

Ozeleňujeme festivaly 

Jednou z inovativních aktivit projektu Hra o klima je systematická 

spolupráce s organizátory již existujícího, zavedeného a pravidelně 

pořádaného festivalu, které povedou ke změnám v udržitelnějším přístupu. 

Díky finanční podpoře udělované v rámci projektu Hra o klima jsme proto 

navázaly spolupráci s festivalem Prague Pride s cílem sestavení analýzy 

procesů, které by se při organizaci a samotném konání festivalu daly dělat 

ekologičtěji a s menší uhlíkovou stopou. Tým složený z organizátorek*ů a 

dobrovolnic*íků Prague Pride po měsících příprav, školení, workshopů, které 

vedla mj. i mladá ambasadorka projektu Hra o klima Anna Tabášková, 

vytvořil manuál pro zvýšení udržitelnosti aktivit festivalu, jehož prvky budou 

implementovány i během dalších ročníků. Do programu Prague Pride 2021 

bylo v Kasárnách Karlín zařazeno i hraní deskové hry Terra Futura a zábavný 

osvětově-naučný workshop upcyklace vyřazených bannerů. 

Konference IPCC 

9. srpna 2021 byla ve spolupráci s Klimatickou koalicí uspořádána velká 

tisková konference na Akademii věd ČR, kde byla živě streamovaná část 

ženevského projevu ze sídla OSN k vydání zprávy pracovní skupiny „Fyzikální 

vědecké základy změny klimatu“, která je součástí Šesté hodnotící zprávy 

IPCC Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu. Následovala panelová 

debata mezi novináři*kami a 4 zástupci*kyněmi z vědeckých řad 
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moderovaná Taťánou Míkovou z České televize. Akce se zúčastnilo více než 

40 médií, byla živě streamovaná na kanálu YouTube a objevila se v 

nejsledovanějších pořadech v TV (Události) i rádiích. Nejvíce o akci 

reportovala Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, Respekt, 

Deník N. Celkově bylo z této akce cca 300 výstupů.

Příprava cesty do Keni

Jelikož nás v roce 2022 ve spolupráci s Fairtrade Česko a Slovensko čeká 

cesta do Keni, kam jedeme s novináři*kami, ambasadorem a ambasadorkou 

projektu Hra o klima a vybranými influencery*kami sledovat dopady změn 

klimatu, rok 2021 tak pro nás znamenal období příprav, schůzek a plánování. 

Aktivismus

Protože věříme v sílu mladých a zasazujeme se o klimatickou spravedlnost, 

v září jsme podpořily Stávku za klima Fridays for Future na Malostranském 

náměstí v Praze.
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uspořádání čtyř swapů, a to ve spolupráci se Swap Prague, se kterými jsme 

spoluorganizovaly První udržitelný obchoďák: Týdenní swap na tržnici 

v Holešovicích a dvoudenní swap v Petrohradská kolektiv. Ve spolupráci s 

Pevností Poznání Olomouc jsme uspořádaly swap oblečení i v rámci 

červencového festivalu Země na talíři. A protože swap nemusí znamenat jen 

výměnu oblečení, ve spolupráci s Hyperaktiv Studios jsme během Týdne pro 

klima uspořádaly swap rostlin i v rámci pražského promítání Země na talíři. 

Nový rozměr muzejní expozice 

V roce 2021 Na mysli započalo vyjednávání o vytvoření nové muzejní 

expozice o změně klimatu s Národním zemědělským muzeem (NZM) 

v Praze, kam ročně zavítají stovky tisíc návštěvníků z celé České republiky. 

Po celkem čtyřech jednáních byla navržena výstavní koncepce zaměřená na 

oblast změny klimatu a osvětě o ní tak, aby byla komplementárním 

doplněním stávajících expozic v NZM. Úspěšně jsme také navázaly 

spolupráci s kurátorkami budoucí expozice a společně vypracovaly její 

návrh, přičemž výstava je plánována na rok 2023, a to kvůli dlouhým 

schvalovacím procesům a odloženým aktivitám z důvodu koronavirové 

pandemie. 

Škola datové žurnalistiky DATschool vol. 6 

V říjnu 2021 byla zorganizována 4-denní škola datové žurnalistiky pro mladé 

novináře*ky a studenstvo, které se zúčastnili*y i ambasador a ambasadorka 

projektu Hra o klima. V rámci této akce se konala panelová debata o 

investigativní žurnalistice s novináři*kami Hospodářských novin a Respektu, 

další den následovala další panelová debata se zástupci*kyněmi Deníku N a 

Respektu. Mladí*é novináři*ky, ambasadorky a ambasadoři tak měli*y 

možnost získat cenné zkušenosti a informace od nejrenomovanějších 

českých novinářů*ek, během akce měli*y také možnost zúčastnit se 

workshopu, jak natáčet reportáže, workshopů o střihu, datové žurnalistice a 

dalších.   

Swapy 

Jelikož podporujeme skoncování s rychlou módou a tato témata pokrýváme 

i v rámci našeho dokumentárního festivalu, za rok 2021 jsme se podílely na 
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Na mysli je nadále aktivním a platným členem Klimatické koalice, největší 

platformy českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají 

zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické 

krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenským aspektům 

klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. V roce 2021 

proběhla 2 setkání členských organizací Klimatické koalice a v rámci této 

platformy probíhala celoročně intenzivní spolupráce jak v mediální oblasti, 

tak také v oblasti informační, koordinační a advokační. Zúčastnily jsme se 

šesti koordinačních setkání formálních i neformálních subjektů a 

regionálních místních skupin zapojených v klimatickém hnutí tzv. 

Klimaakce. V roce 2021 byly zorganizovány 3 akce s Akademií věd ČR, s níž 

má organizace Na mysli již zavedenou stabilní a úspěšnou spolupráci na 

řadě projektů. Během roku probíhala spolupráce s více než 10 neziskovými 

organizacemi tak, aby byl zajištěn multiplikační efekt u aktivit souvisejících 

se změnou klimatu, ve spolupráci s platformou Voxpot v rámci DATschool 

vol.6 také proběhl v říjnu 2021 kulatý stůl k environmentální tématice. Na 

mysli navázalo spolupráci s mnoha volnočasovými organizacemi, kterým 

zajistilo distribuci stolní hry Terra Futura. Dále spolupracovalo se 

vzdělávacími institucemi na globálním rozvojovém vzdělávání a klimatické 

problematice s organizací ARPOK v Olomouckém kraji a Líska ve Vsetíně. 
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Projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” je iniciativa společenství 

deseti partnerských organizací z osmi zemí střední a východní Evropy (Bg, 

Cz, De, Hu, Lt, Lv, Ro, Sk), který má aktivizovat mladé lidi po celém světě a 

umožnit jim reagovat na zásadní hrozby, které změna klimatu představuje 

pro budoucnost lidstva. Mezinárodní konsorcium oslovuje mladé lidi s cílem 

prosadit nezbytné změny, které před nás změna klimatu staví. Projekt se 

snaží probudit energii nejen v naší části Evropy, ale i po celém světě, a to 

pomocí tzv. gamifikace, kdy řešení problémů hledá pomocí hry. Tímto 

přístupem projekt postihuje tři základní oblasti: zachování biodiverzity, 

adaptaci a zmírnění dopadů a klimatickou spravedlnost. Díky projektu si 

mladí lidé uvědomí výzvy, kterým společnost a planetární ekosystémy čelí v 

souvislosti s klimatickou změnou, budou lépe chápat souvislosti a dopady na 

životy obyvatel, na ekosystémy v Evropě a v zemích globálního Jihu a budou 

se více a aktivněji podílet na řešeních ke zmírnění změn klimatu v souladu s 

naplňováním Agendy 2030 a Cíli udržitelného rozvoje. 

 

Spolupráce s YA, novináři*kami a influencery*kami v roce 2021 byla úspěšná, 

celkem se do projektu zapojilo 156 ambasadorek a ambasadorů, do 

propagace se zapojilo 92 influencerů. Napřímo bylo osloveno 391 novinářů a 

novinářek, bylo vydáno 335 článků. Zmínky o projektu se vyskytly ve 934 

článcích, televizních reportážích, rádiových rozhovorech a tištěných 

publikacích. Celkem bylo publikováno 50 tiskových zpráv. Tyto výstupy, 
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společně s pořádanými akcemi, zaznamenalo odhadem cca 30 milionů lidí. 

Na sociálních sítích byly projektové aktivity zaznamenány 6,6 miliony lidí. 

Celkem 316 účastnic a účastníků se zapojilo do tzv. wilderness camps.  

V rámci mezinárodního konsorcia projektu proběhlo 6 pravidelných online 

schůzí na platformě Zoom, kterých se účastnili*y zástupci*kyně všech deseti 

partnerů projektu. Proběhlo 1 osobní setkání konsorcia projektu na začátku 

října 2021 ve Vilniusu, kterého se účastnila Viktorie Tenzerová a Juliana 

Höschlová. Také byla realizována 2 online školení partnerů projektu k 

programu monitoringu sociálních médií SentiOne, kterých se účastnila 

Stanislava Tomková. Během roku proběhly také 2 osobní výměny zkušeností 

a příkladů dobré praxe s partnery projektu: 1x ve Vilniusu a 1x v Solingenu. 
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Jedním z pilířů projektu Hra o Klima! Na tahu před změnou klimatu je 

spolupráce s mladými ambasadory a ambasadorkami (YA) se záměrem 

budovat jejich odborné kapacity a kompetence, multiplikovat dopad 

projektu skrze své kontakty a sociální sítě a podílet se tak na pozitivní 

motivaci směrem k udržitelnému rozvoji a celospolečenskému konsenzu 

aktivně řešit problém klimatické krize. V roce 2021 jsme navázaly na 

náborovou kampaň, kdy jsme na podzim 2020 vybraly 16 mladých lidí ve 

věku od 15 do 26 let z různých regionů České republiky, kteří měli zájem 

podílet se na projektu Hra o klima. Po dlouhém covidovém období, které 

nám nedovolovalo sejít se osobně, jsme se po několika online setkání YA 

všichni a všechny poprvé osobně setkaly*i v červenci 2021. Celkem proběhlo 

9 online setkání YA, 2 osobní setkání YA v Praze a KRNAPu. YA byl zajištěn 

v průběhu roku mentoring a vzdělávací program sestávající z 

pěti workshopů a přednášek pokrývající témata klimatické krize, 

komunikačních dovedností, ovládání sociálních sítí a zelené komunální 

politiky. 
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Rozsah aktivit YA byl opravdu velký – od vytváření podcastu Honest View 

Podcast (během kterého se vyprodukovalo šest skvělých podcastových 

epizod o konzumní společnosti, unpopular opinions, problémech nerovnosti 

nejen v době korony, o změně klimatu, o udržitelném cestování a scénářích 

do roku 2050), přes instagramovou sérii #klimaslovník, až po psaní 

blogových příspěvků o právu a životném prostředí, dopadech hormonální 

antikoncepce na znečištění vody, o ekonomii koblihy a také přeložily*i 

rozhovor s Jane Goodall. YA se dále zapojili*y do kampaně 

#whomademyclothes a zúčastnili*y prázdninových ochranářských kempů 

a žurnalistické školy DATschool. Velké díky jim také patří za velkou pomoc 

při organizaci festivalů Země na talíři a swapů, udržitelných kvízů, vzděláva-

cích workshopech pro děti i vyučující, při herních partií a přípravných 

workshopech v rámci festivalu Prague Pride.

 

V rámci mezinárodní spolupráce proběhly v první polovině roku 2021 

mezinárodní výměny mladých ambasadorů*ek v konsorciu projektu 

zejména online formou z důvodu omezené možnosti cestovat v důsledku 

pandemie koronaviru. V listopadu 2021 proběhla týdenní klimatická akce v 

německém Solingenu, které se zúčastnilo 16 mladých ambasadorů*ek a řada 

dalších mladých lidí angažovaných v ochraně klimatu a biodiverzity, včetně 

zástupců*kyň z Hondurasu a Nikaragui. V rámci tohoto týdne proběhla celá 
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řada intenzivních workshopů, přednášek, exkurzí a výměn mezi zástupci 

jednotlivých zapojených zemí. Probíhala i praktická příprava na mezinárodní 

cestu mladých ambasadorů do zemí globálního Jihu za účelem 

monitorování reálných dopadů klimatické změny, která bude realizována v 

dalších letech projektu. V listopadu 2021 se 16 mladých ambasadorek*ů 

projektu zúčastnilo politického jednání v Bruselu a návazných setkání se 

zástupci reprezentantů daných zemí v Bruselu a s koordinátorem Climate 

Action Network Europe. 
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I v roce 2021 bylo Na mysli aktivní na sociálních sítích – máme účty na 4 

platformách – Facebooku, Instagramu a LinkedInu a YouTube, přičemž 

spravujeme dva Facebookové účty - Na mysli a Země na talíři – Hra o klima, 

kde se především věnujeme činnosti v rámci projektu Hra o klima! Na tahu 

před změnou klimatu. Na Instagramu spravujeme taktéž dva účty – Země 

na talíři – Hra o klima, a druhý účet pro propagaci činnosti naší skupiny 

skvělých Young Ambassadors projektu Hra o klima. Na mysli má své webové 

stránky, které jsou částečně věnovány projektu Hra o klima.  

Kampaň na MDŽ 

Na mezinárodní den žen jsme připravily sérii 27 medailonků inspirativních 

žen z environmentálního a lidskoprávního prostředí. Úspěšná instagramová 

kampaň tak představila publiku téměř tři desítky dívek a žen – aktivistek, 

vědkyní, ředitelek, političek a teoretiček, které se podílí na budování 

spravedlivější budoucnosti – a to jak u nás v České republice, tak ve světě. 
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Audiovizuální tvorba 

Během roku 2021 jsme pokračovaly ve sdílení série videí Děkujeme a 

Podporujeme, ve které vyjadřujeme velké díky za jakkoliv drobné či velké 

osobní kroky k udržitelnějšímu životnímu stylu a podílení se na volání po 

systémových změnách. Kromě edukačních videí o klimatické změně jsme 

také publikovaly video na Den Země. Díky finanční podpoře udělované 

v rámci projektu Hra o klima jsme navázaly spolupráci s hnutím DUHA, 

jejímž výsledkem byly taktéž dvě videa zaměřující se na mapování dobrých 

příkladů ekologického zemědělství v České republice. 

Média 

Díky naší nové PR agentuře Accedo v průběhu celého roku probíhala aktivní 

práce s médii, jejíž výsledkem bylo velké mediální pokrytí. Festival Země na 

talíři byl představen na ČT v sekci Události v kultuře, ředitelka Viktorie 

Tenzerová byla hostkou v několika pořadech např. Horizont24 na ČT24 a 

zúčastnila se také rozhlasových interview např. na Rádiu Wave. Zapojila se 

coby účastnice panelové debaty do série Zničující import pro portál A2larm 

a byla také hostkou podcastu Vodafone na téma udržitelnosti. Na mysli a 

projektové aktivity se dostaly do nesčetně online i tištěných deníků, týdeníků 

i magazínů cílících na různé sociální bubliny (MF Dnes, Právo, Blesk pro ženy, 

Euro) 

Podcasty 

V rámci projektu vzniklo také několik podcastů zabývajících se 

problematikou změny klimatu nebo udržitelnosti. Komunikační 

koordinátorka Juliana Höschlová byla hostkou podcastu MeetFactory, 

ředitelka Viktorie Tenzerová byla hostkou podcastů Tady Vodafone 02: 

Viktorie Tenzerová o udržitelnosti a dílu pro Radio Wave, ve kterém 

představovala novou stolní hru Terra Futura. Ambasadorky projektu 

Kateřina Mazancová, Helena Mašátová a Eliška Kulhavá v roce 2021 vydaly 

šest epizod Honest View Podcast na témata protínající problematiku 

udržitelnosti, klimatické změny a nerovností. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000120722/obsah/853709-festival-dokumentu-zeme-na-taliri
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/221411058050304/obsah/824388-pres-930-milionu-tun-potravin-skoncilo-v-odpadu-rozhovor-s-v-tenzerovou
https://wave.rozhlas.cz/jak-vyrabet-s-co-nejmensim-znecistenim-hra-terra-futura-umne-kloubi-mechaniky-s-8617468
https://www.youtube.com/watch?v=Sg8-KHfvNws
https://anchor.fm/meetfactory/episodes/Juliana-Hschlov-Jeden-den-s-Horalkou-e12krhb
https://www.buzzsprout.com/1707517/8062059-tady-vodafone-02-viktorie-tenzerova-o-udrzitelnosti
https://wave.rozhlas.cz/jak-vyrabet-s-co-nejmensim-znecistenim-hra-terra-futura-umne-kloubi-mechaniky-s-8617468
soundcloud.com/user-398890213
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Web Na mysli 

Web festivalu Země na talíři 

Web projektu Hra o klima – Na tahu před změnou klimatu 

Web projektu Game on! Do not let climate change end the game 

Web stolní hry Terra Futura 

Web Edukace 

Sociální sítě 

Facebook Na mysli 

Facebook Země na talíři – Hra o klima 

Instagram Země na talíři – Hra o klima 

YouTube Na mysli 

Young Ambassadors 

Instagram Young Ambassadors 

Blog  

Honest View Podcast 

 

 

 

https://namysli.com/
https://namysli.com/zeme-na-taliri/
https://namysli.com/hra-o-klima/
https://climategame.eu/
https://namysli.com/hra_o_klima/terra-futura/
https://namysli.com/hra_o_klima/edukace/
https://www.facebook.com/ustavnamysli
https://www.facebook.com/zemenataliri
file:///C:/Users/veron/Desktop/výročka/instagram.com/zemenataliri/
https://www.youtube.com/channel/UCVkMRHi-BL3kv_8_nyDWzGg
https://www.instagram.com/youngambassadors_cz/
https://climategame.eu/cz/blog.php
https://soundcloud.com/user-398890213
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Celkové výnosy: 3 784 429 Kč 

Celkové náklady: 3 753 212 Kč 

Výsledek hospodaření: 31 217 Kč 

 

 

 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2021
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Na mysli, z.u. ´

Malotice 106
Malotice

0 7 8 1 1 7 0 5 28163

111 266

0 320

0 320

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

127 47

0 0

0 0

0 0

47 47

0 0

0 0

0 0

0 0

80 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 07811705

-16 -101

0 -64

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-16 -37

0 0

0 0

0 0

0 0

8 913 5 450

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 201 4 511

16 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 07811705

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 785 4 511

400 0

0 0

712 939

0 3

0 0

711 936

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

9 024 5 716
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 07811705
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0 0

0 0

0 0
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277 31

0 0
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 07811705

0 0

0 0

8 606 5 277

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 024 5 716

29.4.2022

USTAV´ Tenzerova´

Environmentalní vzdelavaní´ ˇ ´ ´ Tenzerova´

604203897
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MarkétaKulhánková
Razítko

MarkétaKulhánková
Razítko



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2021

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Na mysli, z.u. ´

Malotice 106
0 7 8 1 1 7 0 5 Malotice

28163

2 136 2 136

27 27

0 0

0 0

0 0

0 0

2 109 2 109

0 0

0 0

0 0

0 0

1 514 1 514

1 144 1 144

366 366

4 4

0 0

0 0

0 0

0 0

103 103

0 0

0 0

0 0

18 18

0 0

0 0

85 85
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

07811705

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 753 3 753
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

07811705

3 702 3 702

3 702 3 702

0 0
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0 0
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0 0

0 0

0 0
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0 0

0 0
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0 0

0 0

3 784 3 784

31 31

31 31

29.4.2022

USTAV´

Environmentalní vzdelavaní´ ˇ ´ ´

604203897
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Příloha v účetní závěrce vyhl. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Na mysli, z.ú.

Malotice 106, 28163 Malotice

IČ: 07811705

Zapsána u: Městský soud v Praze

Zapsána do OR dne: 8.2.2019

Právní forma: ÚSTAV

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Environmentální vzdělávání

Rozvahový den: 31.12.2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 25.4.2022

Spisová značka: U 768

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Ústav používá účetní metody způsobem, který vychází
z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, 
s nímž věcně i časově souvisejí. Časové rozlišení je upraveno 
vnitřní účetní směrnicí.
Ústav používá zásady a účetní metody v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb. 

Účetní metody

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby 
z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a
zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady 
na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.)

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Ústav k 31.12.2021 nemá žádné pohledávky a závazky po splatnosti.
Ústav k 31.12.2021 nemá žádné zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům
řídích, kontrolních a správních orgánů.
Ústav k 31.12.2021 má 7 zaměstnanců,celkové mzdové náklady činí 1.514 tis. Kč.
Ústav v roce 2019 uzavřel smlouvu s CEEweb for Biodiversity Hungary na Projekt
CSO-LA/2019/410-363 "Game over? Do not let climate change end the game" Celkový objem
finančních prostředků na tento projekt je 470.128,- EURO, zčehož je financováno 90 %
European Commusion a 10 % Na mysli, z.ú. Projekt počíná běžet v roce 2020 po dobu čtyř
let. 
Dále ústav obdržel v roce 2021 dotaci 370.862,-Kč od České rozvojové agentury.

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky
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Na mysli, z.ú. 

www.namysli.com

Malotice 106, 281 63


