
BULHARSKÁ MENŠINA 

Roden glas (vydavatel občanské sdružení Bulharská kulturně osvětová organizace) 

 

Balgari (vydavatel občanské sdružení Vazraždane) 

 

Roden glas 2006 

Výše dotace 400 000,- Kč 
Vydání dvouměsíčník, 6 čísel 
Cena výtisku 10,- Kč předplatné,  

15,- Kč volný prodej 
Celkový náklad  1 200 ks 1 číslo,  5 à 1 000 

ks, celkem 6 200 ks 
Celkové náklady 597 876,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,57 %, skutečnost 66,9 

% 
Příjmy z prodeje 34 286,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 30 000,- Kč 
Remitenda 0, cca 200 ks od čísla 

bezplatně rozdáno 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 10 575,- Kč 

Vydavatelem časopisu je 
občanské sdružení Bulharská 
kulturně osvětová organizace. 
Časopis poprvé vyšel 
v rozsahu 6 čísel v roce. 
Časopis přinášel komentáře 
ke společenským a kulturním 
aktivitám bulharské menšiny. 
Příjem z prodeje je poměrně 
nízký, sdružení dotuje projekt 
z kulturního fondu sdružení. 
Jedná se o tiskovinu 
v rozsahu 24 + 4 strany. 
 

Prodaný náklad podle příjmů 43,4 % 

Balgari 2006 

Výše dotace 359 000,- Kč 
Vydání  5 čísel za rok 
Cena výtisku 20,- Kč; dvojčíslo 40,- Kč 
Celkový náklad 1 000 ks / číslo, 1 

dvojčíslo, celkem 5 000 ks 
Celkové náklady 514 260,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,84 % = skutečnost 
Příjmy z prodeje 65 560,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 89 700,- Kč 
Remitenda 1 474 ks, 35 100,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 6 500,- Kč / 7 500,- Kč 

Realizátorem projektu je 
občanské sdružení 
Vazraždane. Časopis byl 
v roce 2005 podpořen po 
odmlce, kdy se řešily 
problémy uvnitř sdružení. Bylo 
vydáno pět čísel, z toho jedno 
dvojčíslo, má rozsah 28+4 
strany, prodává se za 20,- Kč 
a je tištěn v bulharštině. 
Stoupající příjmy z prodeje 
znamenají, že si časopis 
zvolna hledá své čtenáře. 
Bulharská menšina získala 
další projekt, který rozšiřuje 

prostor, kdy o sobě dává bulharská menšina vědět a prohlubuje 
informovanost uvnitř komunity na území ČR.  

Prodaný náklad podle příjmů 54,63 % 


