
UKRAJINSKÁ MENŠINA 

Porohy (vydavatel Ukrajinská iniciativa v ČR) 

Ukrajinský žurnál (vydavatel sdružení Ruta) 

 

Časopis má stálý okruh 
čtenářů, má pravidelné 
rubriky, které zahrnují 
kulturně-historické, politicko-
analytické, sociálně-migrač-
ní okruhy, které jsou pro 
členy menšiny zde žijící a 
pracující důležité, s akcen-
tem na aktuální situaci na 
Ukrajině, je tiskovina velice 
žádaná. Novinový formát se 

osvědčil. Zvýšení dotace umožnilo vydání mimořádného 
čísla k 10. a 20. výročí v historii spolku. 

Porohy 2014 Prahy 

výše dotace 746 000,- Kč,  
vydání  12x + 1 mimořádné číslo  
cena výtisku 20,- Kč 
celkový náklad  1000 ks / číslo, celkem 13 000 ks 
celkové náklady 1 065 800,- Kč / S 1 065 800,- Kč 
podíl dotace na projektu do 70% / S 70 % 
příjmy z prodeje 180 800,- Kč 
příjmy z inzerce, jiné 139 000,- Kč 
remitenda 650 ks/r  13 000,- Kč  
vklad realizátora projektu 20 000,- Kč  

Tento projekt je realizován 
spolkem RUTA. Nepodařilo 
se získat předpokládané 
finanční krytí, a tak byla na 
žádost ministra kultury 
udělena výjimka, podíl 
dotace byl zvýšen na 78 % 
hodnoty projektu. Časopis 
má stabilní čtenářskou obec i 
rozšiřující se okruh přispěva-
telů. Je vyhledáván 

 i zájemci z Ukrajinců, kteří přichází na území ČR za 
prací. Časopis je přístupný na webu a FB. Spolek si velmi 
cení dvou mimořádných čísel, která se podařilo vydat, ta 
vyšla v ukrajinštině a v angličtině. Ukrajinsky mluvící 
komunita vítá informace nezatížené žádnou propagandou. 

Ukrajinský žurnál 2014 

výše dotace 1 400 000,- Kč 

vydání  8 + 2 tematická čísla 

cena výtisku 30,- Kč 

celkový náklad   1 200 ks/číslo; celkem 9 600 ks  
2 x 3 000 ks mimořádná čísla 

6 000 ks  

celkové náklady 1 795 000,- Kč / S 1 881 250,- Kč 

podíl dotace na projektu  do 78 %, S 78 %  

příjmy z prodeje, předplatné 91 500,- Kč 

příjmy z inzerce, jiné 329 100,- Kč 

remitenda 4 139 ks, poslední číslo stále v 
distribuci 

vklad realizátora projektu 60 739,- Kč 


