
Nadace Chebský les rozdělila příspěvky ze svého rozpočtu 

 
Díky výnosům z nadačního jmění, které činí zhruba 21 milionů korun, rozdělila nadace opět 

finanční prostředky 

  

 
  

Česko-německá Nadace Chebský les rozdělovala opět nadační příspěvky. Správní rada nadace 

projednala na svém nedávném jednání žádosti, které obdržela od šesti subjektů.  

  

„Díky výnosům ze základního jmění, které činí ke konci roku 2013 zhruba 21 milionů korun, 

je možné ročně rozdělit až 500 tisíc korun,“ uvedl starosta Petr Navrátil. 

  

Poskytnuté příspěvek od Nadace Chebský les:  

Markt Neualbenreuth – sanace historického hrázděného štítu Staré poštovní stanice ve výši 

5 000 Euro s garantem projektu M. Pospíšilem 
  

Festival Mitte Europa – kulturní akce v rámci kulturního léta Festival uprostřed Evropy ve 

výši 2 000 Euro s garantem projektu P. Vanouškem 

  

GALERIE 4 galerie fotografie p. o. Karlovarského kraje – otevření ART Centra Galerie 4: 

Zpřístupnění národní kulturní památky široké veřejnosti ve výši 2000 Euro s garantem 

projektu P. Douchou 

  
Město Cheb – zpracování studie proveditelnosti „Využití objektu v Querenbachu“ ve výši 

5 000 Euro s garantem projektu P. Vanouškem 
  

Egerer Landtag, e.V. – vydávání novin Egerer Zeitung ve výši 2 500 Euro s garantem  

L. Uhlem 

  
Bund der Egerländer Gemeinden – Egerland-Kulturhaus Marktredwitz – převedení dat 

Egerländer Studienbibliothek Egerer-Kulturhaus Marktredwitz z programu Bibliotheka 2000 

do programu VINO – ve výši 1 500 Euro s garantem W. Hamperlem  

  

Příspěvky byly rozděleny v celkové výši 18tis. Euro. 

  

Nadace Chebský les vznikla v závěru roku 2012 podepsání smlouvy mezi městem Cheb a 

německým okresem Tirschenreuth. Tím byla ukončena kauza Chebský les, kterou se město 

Cheb od roku 1992 snažilo dosáhnout zrušení svěřenecké správy nad svým majetkem 

v sousedním Německu. 

Cílem nadace je podpora projektů, které se vztahují ke kulturním tradicím, historii a které 

rozvíjejí spolupráci obyvatel, bez ohledu na národnost, hlásících se k Chebu a regionu 

Chebsko. 
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