
ROMSKÁ MENŠINA 

Romano džaniben (vydavatel občanské sdružení Romano džaniben) 

Kereka - Kruh (vydavatel občanské sdružení Demokratická aliance Romů v ČR) 

Romano hangos (vydavatel občanské sdružení, dříve o.p.s. Společenství Romů na Moravě) 

Časopis, jenž má charakter almanachu. Dotace byla 
poskytnuta po roční odml-
ce. Realizátoři navázali na 
předchozí ročníky, ale ani 
v roce 2014 se nezdařilo 
získat do projektu před-
pokládané finanční pro-
středky, na žádost byla 
udělena výjimka, ministr 
kultury povolil zvýšení po-
dílu dotace na projektu na 
77%. Odborné články jsou 

zdrojem nejen pro odbornou veřejnost, daří se rozšiřovat 
předplatné, dochází i k zájmu o archivní výtisky. Vklad 
realizátora projektu je po finanční stránce nízký, přínosem 
je vysoký podíl práce pracovníků a studentů romistiky a 
zejména zachycení a uchování romštiny v tištěné podobě. 

Romano džaniben Romské vědění 
výše dotace 454 000,- Kč 
vydání 2 x 
cena výtisku  160,- Kč  
celkový náklad 300 ks / číslo, celkem 600 ks 
celkové náklady 589 600,- Kč / S 586 600,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 77 % 
příjmy z prodeje 9 440,- Kč 
příjmy jiné - reklama 69 400,- Kč / z toho 60 000,- Kč 
remitenda 77 ks/r, 12 320,- Kč 
vklad realizátora projektu bezplatně rozesíláno 110 ks/čísla  

Dotace umožnila vydání 
8 čísel. Časopis je 
distribuován do škol i 
předškolních zařízení, je 
třeba i nadále věnovat 
soustavnou péči skuteč-
né práci s periodikem. 
Část nákladu je dále při 
akcích sdružení bezplat-
ně rozdávána.  

Kereka Kruh 
výše dotace 1 375 000,- Kč 
vydání 8 x  
cena výtisku 12,- Kč  
celkový náklad 3 000 ks / číslo, celkem 24 000 ks 
celkové náklady 1 965 300,- Kč / S 1966 152,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 70 % 
příjmy z prodeje 291 887,- Kč 
remitenda 3 634 ks / číslo, distribuováno bezplatně 
vklad realizátora projektu/dar 15 000,- Kč 

Jde o novinový 
formát, jenž s ohle-
dem na zvýšení 
dotace vyšel během 
roku 18x. Redakční 
práce leží v podstatě 
na šéfredaktorovi a 
postupně rozšiřující 

se základně přispěvatelů. Je to cesta, jež by mohla směřovat 
k posílení čtenářské základny. Většina periodika je 
distribuována bezplatně. Noviny jsou, s časovým odstupem 
a v barevné verzi, prezentovány i na webu. Část prostředků 
byla vrácena na účet ministerstva. I tento projekt byl 
předmětem diskuse v mediích, co do výše prostředků a 

Romano hangos 2007 

Výše dotace 1 026 000,- Kč 
Vydání Čtrnáctideník, 24 čísel – 

18 čísel (8 stran), 
3 dvojčísla (12 stran)  

Cena výtisku 8,- Kč, dvojčíslo 12,- Kč 
Celkový náklad 3100 ks / číslo, celkem 

65100 ks 
Celkové náklady 1 466 000- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,99 % / skutečnost 

69,99 %  
Příjmy z prodeje 14 500,- Kč 
Příjmy (inzerce, jiné) celkem 425 500,- Kč, 

z toho inzerce 17 450,- Kč 
Remitenda uvádí 9%,  



Romano voďi (vydavatel občanské sdružení Romea) 

Amaro Gendalos (vydavatel občanské sdružení Dženo ) 

Romano Kurko (vydavatel Občanské sdružení pro romský národnostní tisk) 

V roce 2004 a 2005 bylo ze státního rozpočtu podpořeno internetové rádio Rota (sdružení Dženo). 

kvality periodika. Kontrola na místě nezjistila porušení 
rozpočtové kázně, ale nemohla odpovědět na všechny 
okruhy na ministerstvo zaslaných připomínek. To postoupilo 
případ k došetření místně příslušnému finančnímu úřadu.    

Prodaný náklad podle prodeje  2,6 % 

Tiskovina vycházela do 
roku 2013. Časopis vyšel 
během toho roku 10x. Byl 
prezentován i na webových 
stránkách sdružení. 
Pravidelné rubriky přináší 
informace o romské 
literatuře a jazyku, historii a 
řemeslech. Důležitý je i pro 
vytváření pozitivních vzorů 
pro mladé Romy. Sdružení 
se stále nedaří získat 
skutečné platící abonenty, 
předplatitelů je pouze 36 a 
za hotové se prodalo jen 

10 ks. Je rozesílán v podstatě bezplatně v rámci komunity i 
mimo ni, do škol, jiným občanským sdružením a institucím. 
Povinnost prodat alespoň 15% nákladu se nepodařilo naplnit 
a vypořádání dotace vykazovalo nesrovnalosti, podezření na 
porušení rozpočtové kázně bylo oznámeno finančnímu úřadu.  

Romano voďi  2013 romská duše 

výše dotace 800 000,- Kč 
vydání 10x, 2 x dvojčíslo 
cena výtisku  20,- Kč / předplatné 18,- Kč 
celkový náklad 1 000 ks/číslo, celkem 10 000 ks 
celkové náklady 1 352 000,- Kč / S 1 328 325,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 66,8 % 
příjmy z prodeje  
příjmy jiné - reklama  
remitenda 1 315 ks, 36 300,- Kč 
 bezplatně rozesíláno 8 079 

ks/čísla  
vklad realizátora projektu 5 000,- Kč 

V roce 2005 bylo podpořeno vydání jednoho čísla. Od té doby, přes urgence pracovníků 
evidence tisku, nedošlo k nahlášení změn. Tento projekt mimo to nesplňoval kriterium 
registrace periodického tisku. Proto nebylo jeho vydávání v následujícím roce podpořeno. 

Sdružení vydávalo od roku 1991 noviny o počtu 8 - 12 stran. V uplynulých letech se 
ale opakovaně řešily problémy při vyúčtování poskytnuté dotace (podíl režijních 
nákladů na dotaci, podíl dotace na projektu). Také proto přestal titul v roce 2003 
vycházet. 


