
NĚMECKÁ MENŠINA 

Landes-Zeitung / Landes Echo (vydavatel občanské sdružení Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku) 

Eghalånd Bladl (vydavatel občanské sdružení Svaz Němců – region Chebsko ) 

V minulosti byl v letech 2004 a 2005 za pomoci státní podpory vydáván dvouměsíčník Kleiner Brüner 
Gassenbote (vydavatel Německý jazykový a kulturní spolek). 

Do roku též 2005 čtrnáctideník Prager Volkszeitung (vydavatel Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti ČR) 
 

Během roku 2014 došlo ke změně formátu, z novin se 
přešlo na magazín. Tím se 
ušetřily finanční prostředky, 
ty byly vráceny během roku 
a dále poskytnuty jinému 
projektu. Spolek považuje za 
přínos zasílání novin na 
státní i soukromá vzdělávací 

zařízení v ČR, tím přispí-
vá nejen ke zkvalitnění 
výuky mateřského jazy-
ka, ale i k účelnému 
využití periodika a získá-
ní budoucích platících 
odběratelů novin. Projekt 
je také financován pro-
střednictvím velvyslanec-
tví i přímo ze SRN. 

Landes-Zeitung/LandesEcho Zemské noviny/Zemské echo 
výše dotace 1 555 000,- Kč (vrátili 

167 000,- Kč) 
vydání 9x LZ a 3x LE , celkem 12 x  
cena výtisku 22 Kč dvojčíslo, předplatné o 

0,50 Kč levnější  
celkový náklad 2 000 kusů /číslo, celkem 24 000 ks  
celkové náklady - rozpočet 2 377 000,- Kč / S 2 377 000,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 %, S 65,4 % 
příjmy z prodeje 331 026,-Kč 
příjmy (jiné, inzerce) 368 974,-Kč  
remitenda  5 031 ks/r 
vklad realizátora projektu 145 345,- Kč 

Jedná se o regionální, v chebském nářečí vydávanou 
tiskovinu, distribuovanou pro 
německy mluvící komunitu 
Chebska, ale volně dostup-
nou i ostatním zájemcům. 
Rozesílá se v rámci vlastních 
sil sdružení. Dotace sice 
umožnila kvalitnější tisk 
časopisu. Celý náklad je 
rozebrán, předplatitelů je 
okolo 140 a zbytek je rozdán 
zdarma. Pro potřebu spolku, 
zůstává 10 kusů, jako archiv.  

Eghalånd Bladl Chebský list 
výše dotace 71 000,- Kč, použito 

63 109,- Kč  
vydání měsíčník / 12 čísel 
cena výtisku 12,50 Kč 
celkový náklad minimálně 180 ks/číslo, 

celkem 2 160 ks 
celkové náklady - rozpočet 107 000,- Kč / S 85 582,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 46,7 % 
příjmy z prodeje / předplatné 40 795,- Kč,  
vratka 7 891,- Kč , 18.1.2015 
remitenda 11,8 % - 21 ks/č -252 ks/r, 3 150,- Kč 
vklad realizátora projektu 8 242,- Kč 


