
ROMSKÁ MENŠINA 

Romano džaniben (vydavatel občanské sdružení Romano džaniben) 

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

 

Romano džaniben 2006 

Výše dotace 450 000,- Kč 
Vydání 2x ročně, 600 kusů 
Cena výtisku 140,- Kč 
Celkový náklad 600 ks, celkem 1 200 ks 
Celkové náklady 685 112,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 66,37 % / skutečnost 

65,7 % 
Příjmy z prodeje 19 494,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 212 735,- Kč 
Remitenda 215 ks, 30 100,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů částečné úvazky, 5 osob 

(cca 17 000,- Kč měs.) 

Projekt, který má charakter 
almanachu, rozsah stran 
kolem 350, realizuje 
občanské sdružení Romano 
džaniben, jako ojedinělý co 
do formy i obsahu. Do 
realizace projektu jsou 
zapojeni studenti romštiny, 
tiskovina si našla své čtenáře, 
je prezentována i jako možná 
studijní pomůcka v rámci 
studijních programů na 

Univerzitě Karlově v Praze. 

Prodaný náklad podle příjmů 11,6 % 

Kereka-Kruh 2006 

Výše dotace 1 850 000,- Kč 
Vydání 10 čísel za rok 
Cena výtisku 12,- Kč  
Celkový náklad 10 čísel / 3 000 ks číslo, 

celkem 30 000 ks  
Celkové náklady 3 244 197,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 57,32 %, skutečnost 

57,02 % 
Příjmy z prodeje 312 456,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 1 081 741,- Kč 
Remitenda 6 978 ks, 83 736,- Kč;  

rozdáváno postupně na 
akcích sdružení 

Průměrná měsíční mzda redaktorů 16 000,- Kč / 18 000,- Kč 

 Měsíčník vydávala v roce 2006 
Demokratická aliance Romů v 
ČR, počet stran 36+8 stran 
přílohy Kerečka. Náklad se 
ustálil na 3 000 kusech a 
remitenda se snížila. Neprodané 
výtisky jsou prezentovány při 
besedách a jiných akcích 
pořádaných romskou komunitou. 
Příspěvky v titulu byly v jazyce 
českém a romském. Časopis 
sloužil jako pomůcka ve školách 
s romskými žáky MŠ i v nižších 
ročnících ZŠ v roce 2007 chce 

sdružení za podpory MŠMT vytvořit fungující systém začlenění 
časopisu do výuky základních škol. Napomáhá integraci 
romských dětí a mládeže. V roce 2006 byly problémy s www 
stránkou, během prvního pololetí 2007 by mělo být vše 
zpřístupněno uživatelům 

Prodaný náklad podle příjmů 71,01 % 



Romano voďi (vydavatel občanské sdružení Romea) 

Romano hangos (vydavatel o.p.s. Společenství Romů na Moravě) 

 

Romano voďi 2006 

Výše dotace 1 325 000,- Kč; čerpáno 
1 321 268,10 Kč 

Vydání 10 čísel  
z toho 2 x dvojčíslo 

Cena výtisku 20,- Kč  
Celkový náklad  1 500 ks / číslo, celkem 

15 000 ks  
Celkové náklady 1 998 209,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 67,26 % / skutečnost 

66,12 % 
Vratka do státního rozpočtu 3 731,90 Kč 
Příjmy z prodeje 31 680,- Kč 
Příjmy jiné 28 500,- Kč 
Remitenda 1034 ks, 20 760,- Kč 

Vydavatelem titulu bylo 
občanské sdružení Romea. 
Projekt začal i v roce 2006 
s problémy. Vyúčtování 
roku 2005 vykazovalo 
nedostatky, porušení 
rozpočtové kázně, projekt 
byl opětovně předmětem 
šetření příslušného 
finančního úřadu. Šetření 
bylo uzavřeno, dluh vůči 
státnímu rozpočtu uhrazen 
a sdružení se obrátilo na 
ministra kultury se žádostí 
o udělení výjimky. Žádosti 
bylo vyhověno a dotace na 

rok 2007 byla poskytnuta v červnu 2007. Časopis vycházel i 
před uvolněním prostředků, projekt se nedostal do stejné 
situace jako projekt Romano hangos. Tiskovina má tradičně 
dobrý ohlas, podíl prodaných časopisů je však velmi nízký, 
tiskovina je distribuována bezplatně v rámci komunity i mimo ni, 
do škol, jiným občanským sdružením 

Průměrná měsíční mzda redaktorů 20 000,- Kč, 25 000,- Kč 

Romano hangos 2006 

Výše dotace 1 111 000,- Kč 
použito 1 096 299,- Kč 

Vydání čtrnáctideník, 22 čísel z toho 4 
dvojčísla (8/12 stran) 

Cena výtisku 8,- Kč, dvojčíslo 12,- Kč 
Celkový náklad 3 100 ks / číslo, celkem 

68 200 ks  
Celkové náklady 1 592 000- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,79 % skutečnost 68,86 %  
Příjmy z prodeje 25 462,- Kč 
Vratka (bude prostřednictvím 
FÚ) 

minimálně 14 701,- Kč 

Příjmy z inzerce, jiné 53 536,- Kč 
Remitenda uvádí 9 %, distribuce cca 

1760-1830 ks 

   Ve vydávání novin 
v roce 2006 
pokračovala o.p.s. 
Společenství Romů na 
Moravě. I při vyúčtování 
dotace roku 2006 došlo 
ze strany společnosti 
k poručení rozpočtové 
kázně a vše bylo opět 

postoupeno k vyřízení FÚ v Brně, ten bude věc řešit v rámci 
pracovního pořádku. Mimo těchto problémů, které si 
Společenství Romů na Moravě způsobuje samo, se celý 
projekt potýká s neustálým nedostatkem prostředků, nedaří se 
získat potřebné množství, aby byl pokryt rozdíl mezi 
poskytnutou dotace a hodnotou projektu. Tím, že i dotace roku 
2006 byla poskytnuta až po udělení výjimky ze strany ministra 
kultury v měsíci červnu, byla tím poznamenána i realizace 
celého projektu. Je jen škoda, že účetní stránce tohoto projektu 
není věnována větší pozornost a romská komunita je tak 
připravována o projekt, který má předpoklady oslovit novinovou 
formou velké množství jejích členů a informovat většinovou 
společnost o názorech a náladách uvnitř této minority.  
Bez podpory nelze tento projekt v žádném případě realizovat, 
podíl skutečně uhrazených výtisků tvoří zlomek nákladu. 

Průměrná měsíční mzda 
redaktorů 

12 000 – 15 000,- Kč 



Amaro Gendalos (vydavatel občanské sdružení občanské sdružení Dženo ) 

Romano Kurko (vydavatel Občanské sdružení pro romský národnostní tisk) 

 

 

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. 


