
NĚMECKÁ MENŠINA 

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

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

 
 

Landes-Zeitung 2006 
Výše dotace 1 890 000,- Kč 
Vydání 2x v měsíci, min. 24 čísel 

Cena výtisku 7,50 Kč 
Celkový náklad 2 000 ks / číslo, celkem 

52 000 ks, 26 čísel  
Celkové náklady 2 097 392,- Kč 

Podíl dotace na projektu R 64,97 % =  skutečnost 
Příjmy z prodeje 204 931,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 536 500,- Kč 

Remitenda 7 495 ks, 56 213,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů  20 000,- Kč šéfredaktor 

Vydavatelem titulu bylo 
Shromáždění Němců v 
Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Stránkový rozsah 8+4 
strany. Vydavatelem titulu bylo 
Shromáždění Němců v 
Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku. Stránkový rozsah 8+4 strany, první část je zaměřena 
politickou, kulturní a vzdělávací problematiku, příloha se týká 
otázek, zajímavostí v oblasti kulturního dědictví německé 
národnostní menšiny. Noviny,  čtrnáctideník, přináší informace 
o životě německé menšiny a další aktuální zprávy. V roce 2006 
bylo vydáno 26 čísel. Podařilo se mírně zvýšit příjmy z prodeje 
i z inzerce, prodejnost novin je na dobré úrovni.  Téměř čtvrtina 
nákladu slouží k jazykové výuce v německém kulturním centru 
a na školách všech stupňů. 

Prodaný náklad podle příjmů 53,92 % 

Eghalånd Bladl 2006 
Výše dotace 51 000,- Kč; skutečnost 

42 748,- Kč 
Vydání měsíčník 

Cena výtisku 8,50 Kč 
Celkový náklad 300 kusů/číslo, celkem 

3 600 ks 

Celkové náklady 62 026,-Kč 
Podíl dotace na projektu R 68,92 % =  skutečnost  
Vratka na depozitní účet MK 8 252,- Kč 

Příjmy z prodeje 18 001,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné  
Remitenda 100 ks, 850,- Kč 

Tento projekt byl podpořen 
poprvé. Jedná se o regionální, 
v chebském nářečí vydávanou 
tiskovinu distribuovanou 
v rámci německy mluvící 
komunity, ale volně dostupnou 
i ostatním zájemcům. Celková 
hodnota projektu nebyla 
naplněna, nečerpaná částka 
dotace byla vrácena na účet 
resortu. Příjemci dotace 
umožnila zkvalitnit tisk 
časopisu a připravit půdu pro 

případné zvýšení nákladu v dalším období.  
Průměrná měsíční mzda redaktorů bezplatně, vklad sdružení 


