POLSKÁ MENŠINA
Głos ludu (vydavatel občanské sdružení Kongres Poláků v ČR.)
Noviny přispívaly k udržování
a znalosti polštiny v rámci
minoritní společnosti. Došlo
k mírnému poklesu prodeje,
ale jsou realizovány kroky
k podchycení
mladší
generace čtenářů. Během
roku vyšlo 152 čísel. Podíl
dotace
na
celkových
nákladech je ve srovnání s ostatními vydavateli národnostního
tisku velmi příznivý. Jedinými příjmy, mimo dotaci resortu, jsou
příjmy plynoucí z předplatného a inzerce.

Głos ludu
Výše dotace
Vydání
Cena výtisku
Celkový náklad
Celkové náklady
Podíl dotace na projektu
Příjmy z prodeje
Příjmy z inzerce, služby, jiné
Remitenda
Průměrná měsíční mzda redaktorů
Prodaný náklad podle příjmů

2006
5 283 750,- Kč
3x týdně
6,- Kč
út , čt 5 100 ks, so 5 500 ks
152 čísel, celkem 795 200 ks
9 774 388,- Kč
R 54,06 % = skutečnost
3 353 792,- Kč
1 136 126,- Kč
85 815 ks, 514 890,- Kč
15 000,- Kč / 19 000,- Kč
70,29 %

Nasza Gazetka (vydavatel občanské sdružení Harcerstvo polské v ČR)
Jedná se o časopis pro děti a mládež,
jehož vydavatelem je Harcerstvo
polské v ČR. V roce 2006 bylo vydáno
20 čísel. Časopis vychází ve školním
roce, tj. od září do června, v počtu
dvou výtisků v měsíci. Projekt byl
podpořen i dalšími donátory,
městský úřad přispěl částkou
7 000,- Kč, soukromá osoba
částkou 20 000,- Kč. Tiskovina je
čtenáři velmi dobře přijímána a
slouží i jako učební pomůcka. Cena
je stanovena v symbolické výši, aby si ji mohl dovolit každý, ale
aby mládež uvědomila, že je třeba za věci platit

Nasza Gazetka
Výše dotace
Vydání
Cena výtisku
Celkový náklad
Celkové náklady
Podíl dotace na projektu
Příjmy z prodeje
Příjmy z inzerce, služeb, jiné
Remitenda
Průměrná měsíční mzda redaktorů
Prodaný náklad podle příjmů

2006
944 000,- Kč
20 čísel
5,- Kč
1 000 ks / číslo,
20 000 ks celkem
1 360 045,- Kč
R 69,41 % = skutečnost
82 700,- Kč
306 251,- Kč
2760 ks, 13 800,- Kč
82,7 %

Zwrot (vydavatel občanské sdružení Polský kulturně osvětový svaz v ČR)
Kulturní měsíčník vydával Polský
kulturně osvětový svaz v ČR, počet
stran 80+4 strany obálky. Za celou
dobu trvání si udržel ustálenou
obsahovou formu zaměřenou na
kulturu, osvětu, historii a soudobou
existenci polské menšiny v ČR.
Příjmy z prodeje jsou zkresleny o
částku poštovného, 7 Kč za
časopis pro předplatitele, vychází
na 1190 předplatitelů. Podíl
prodaných výtisků je vysoký (viz
též remitenda). Občanské sdružení vzhledem k porušení
rozpočtové kázně při předložení vyúčtování dotace roku 2005
se po jeho uzavření obrátilo s žádostí na ministra kultury o
udělení výjimky, ta byla poskytnuta a občanské sdružení dotaci
na rok 2006 dostalo.

Zwrot
Výše dotace
Vydání
Cena výtisku

Celkový náklad
Celkové náklady
Podíl dotace na projektu
Příjmy z prodeje
Příjmy z inzerce, jiné
Remitenda
Průměrná měsíční mzda redaktorů
Prodaný náklad podle příjmů

2006
1 028 000,-Kč
1x měsíčně
20,- Kč
(+ 7,- Kč poštovné),
prodej 20,- Kč
1 450 ks číslo, celkem
17 400 ks
1 727 711,- Kč
R 59,51 %, skutečnost 59,5 %
387 582,- Kč
78 402,- Kč
1 491 ks, 29 820,- Kč
20 000,- Kč
82 % po odpočtu poštovného

Kurier praski (vydavatel občanské sdružení Kurier Praski)
Sdružení přidělenou dotaci roku 2005 odmítlo a toto periodikum přestalo v roce 2005 vycházet.
Částka ve výši 99 000,- Kč byla rozdělena v rámci II. kola dotačního řízení. V roce 2006 nebyl již
podán projekt.

