RUSKÁ MENŠINA
Russkoje Slovo (vydavatel spolek Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice)

bezplatně. Projekt
a prostředků spolku.

Vydavatelem je spolek Sdružení
krajanů a přátel Ruské tradice s
celostátní působností v ČR, který
pokračuje v rozvíjení kulturních a
společenských tradic spolkové
činnost a napomáhá i nové
generaci krajanů z Ruska
adaptovat se v prostředí ČR.
Příjmy z prodeje jsou stále
poměrně nízké, téměř 70%
nákladu
je
distribuováno
je financován z inzerce, darů

Russkoje slovo 2014 Ruské slovo
výše dotace
1 650 000,- Kč
vydání
12 x
cena výtisku
50,- Kč
celkový náklad
1 000 ks / číslo, celkem 12 000 ks
celkové náklady
2 362 000,- Kč / S 2 389 387,- Kč
podíl dotace na projektu
R do 70 % / S 69,3 %
příjmy z prodeje
37 976,- Kč
příjmy (jiné, z inzerce …)
reklama 609 400,- Kč
remitenda
neuvedena
vklad realizátora projektu
91 992,- Kč

Artek (vydavatel spolek Artek)

Projekt má svůj okruh čtenářů mezi rusky mluvící
komunitou, zejména mladší. Tomu odpovídá i obsahová
náplň periodika. Podíl skutečně prodaných výtisků je
malý, většina nákladu je distribuována na více než 120
míst, kde se rusky mluvící komunita sdružuje, adresy jsou
dostupné na webových stránkách spolku i knihoven.
Čtenáři oceňují rozsah a kvalitu informací a pomoc,
kterou jim časopis poskytuje při začleňování nejen do
místní ruské komunity, ale i do majoritní společnosti.
Dotace, její výše a způsob poskytnutí byly předmětem
zájmu ze strany médií, kdy tento projekt byl spojován
s předsedou spolku, i když ten v médiích vystupoval jako
soukromá osoba.

Artek 2014 „Pionýrský tábor“
výše dotace
320 000,- Kč
vydání
6x ročně
cena výtisku
50,- Kč
celkový náklad
1500 ks / číslo, celkem 9 000 ks
celkové náklady
650 192,- Kč / S 680 114,- Kč
podíl dotace na projektu
R do 70 % / S 47 %
příjmy z prodeje
52 150,- Kč
příjmy (jiné)
277 964,- Kč
remitenda
žádná, zdarma rozdáno 8 023 ks
vklad realizátora projektu
30 000,- Kč

Vesti (vydavatel Občanské sdružení Ruský institut)
Podle projektu časopis měl v roce 2002 vycházet jako čtrnáctideník při celkovém nákladu jednoho čísla
3 500 ks a počtu stran 12, při prodejní ceně jednoho výtisku 8,- Kč. Výše poskytnuté dotace činila 574
tis. Kč.
Vydavatel měl informovat o životě ruského národnostního společenství. Vykázal přitom značné
nedostatky v čerpání dotace již v průběhu roku, proto mu nebyla vyplacena ani poslední splátka dotace
za rok 2002. Z důvodu nesrovnalostí vydavatel neuspěl se svým projektem na vydávání titulu ani v roce
2003.
Od roku 2003 časopis nevychází.

V letech 2008 – 2011 byl ze státního rozpočtu podporováno vydávání časopisu Afiša (vydavatel
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice).

