
 

                     Zpravodaj    č. 55 

pro sběratele heraldických odznaků měst a obcí České republiky  
 
XIV. ročník                                                                                   2018 

 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2018 
 
 
Bělkovice - Lašťany - okr. Olomouc   VJ   200 ks        PSČ 783 16 
                           Odznak zasílá OÚ za 50,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
                           Barva pod názvem: černá, červená    
                           Popis znaku: V zeleném štítu červeno-zlatě dělená biskupská mitra, 
                           nahoře zlatě lemovaná, v její horní části zlatý rostoucí lev s modrou zbrojí, 
                           dole tři červené růže se zlatými semeníky; mitra je v horní části štítu  
                           provázena dvěma zlatými hvězdami. 
                           Znak udělen: 9.5.1995 
 
 
Blažejovice - okr. Benešov    MJ     200  ks         PSČ 257 68           
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Popis znaku: V červeno-zeleně polceném štítě kosmo vztyčený klíč, šikmo 
                          podložený třemi dole spojenými obilnými klasy, krajní odkloněné s listem, 
                          vše zlaté. 
                          Znak udělen: 25.3.2005 
 
 
 
 
Brodeslavy - okr. Plzeň-sever  jeden druh, výrobce Neka Starý Plzenec 
                          PSČ 331 41 
                          Popis znaku: Ve stříbrném štítě modrý kůl se zlatou berlou s lilií v hlavici 
                          a se stříbrným sudariem provázený dvěma přivrácenými červenými křídly  
                          se zlatými, jetelovitě zakončenými perizonii. 
                          Znak udělen: 25.3.2005 
 
 
 
 
Bříství - okr. Nymburk     VJ   200  ks         PSČ 289 15 
                          Barva pod názvem: černá, červená, zelená 
                          Popis znaku:  Ve stříbrném štítě nad zeleným trojvrším s položeným zlatým  
                          svazkem šípů dvě černé zkřížené větve břestovce, každá se třemi zelenými  
                          listy a dvěma suky, převýšené černou orlí hlavou s červeným zobákem  
                          a jazykem. 
                          Znak udělen: 8.6.2004 
 
 



Budislav - okr. Tábor   jeden druh na jehlu i na PIN       PSČ  392 01 
                           Popis znaku: Ve stříbrném štítě mezi dvěma červenými býčími rohy  
                           a pod třemi (2,1) červenými kostkami horní polovina lilie na sníženém 
                           vydutém hrotu, obojí modré. V hrotu vyrůstající stříbrná střela. 
                           Znak udělen: 5.3.2015  
 
 
Český Šternberk - okr. Benešov     odznak na jehlu smalt 21x16,3 mm      50 ks 
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Majstr 
                           Barva pod názvem: bílá, černá  
                           Historický znak. 
 
 
Dlouhá Brtnice - okr. Jihlava  jeden druh na PIN         PSČ 588 34 
                           Popis znaku: V červeném štítě pod zlatou hlavou s červenou knížecí čepicí 
                           zlatá maršálská hůl mezi dvěma stříbrnými buvolími rohy. 
                           Znak udělen: 31.1.2002 
 
 
 
Dolní Bělá - Plzeň-sever     MJ      200 ks     PSČ  331 52 
                          Odznaky zasílá OÚ za 50,-Kč/ks + ofrankovanou obálku.   
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Popis znaku:  Zlato-černě dělený štít černo-zlatě vlnitě děleným vlnitým  
                          břevnem. Nahoře dvě a dole jedno jelení paroží opačných barev. 
                          Znak udělen: 9.12.2015   
 
 
Domamil - okr. Třebíč                             PSČ  675 43 
                          Popis znaku: V modro - červeně polceném štítě vpravo srdce kvetoucí třemi  
                          růžemi se zlatými semeníky, vlevo vztyčená, doleva obrácená radlice,  
                          vše stříbrné. 
                          Znak udělen: 30.11.2007   
 
 
 
Frymburk - okr. Klatovy   jeden druh na jehlu bez názvu obce  PSČ   342 01 
                          Odznak zasílá obec za 80,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                          Popis znaku: Ve zlatém štítě s černou cimbuřovou hlavou a modrou patou 
                          stříbrná lilie v zeleném vrchu. 
                          Znak udělen: 6.6.2017 
 
 
 
Hornosín - okr. Strakonice   VJ     500 ks        PSČ 387 42 
                          Odznak zasílá OÚ za 50,-Kč/ks + ofrankovanou zpáteční obálku. 
                          Barva pod názvem: černá 
                          Popis znaku: V černo-červeně polceném štítě se zlatou plamennou patou 
                          s pěti plameny vpravo kosmo stříbrný praporec s ocasem s červeným  
                          heroldským křížem na zlaté žerdi, vlevo zlatá putýnka s vodou. 
                          Znak udělen: 9.11.2010 
 



Hory - okr. Karlovy Vary   jeden druh, výrobce Zanokov   PSČ 360 01 
                         Popis znaku: V modrém štítě vyrůstají ze zeleného trojvrší dvě přivrácená, 
                         zlatě obrněná ramena, pravé drží kladivo, levé mlátek, obojí stříbrné  
                         na zlatých topůrkách, uprostřed uprostřed postavený stříbrný meč se zlatým 
                         jílcem. 
                         Znak udělen: 19.1.2007  
 
 
Chlístovice - okr. Kutná Hora     jeden druh, sítotisk na jehlu   PSČ   284 01 
                          Popis znaku: Stříbrno-červeně cimbuřově dělený štít. Nahoře červená 
                          desetihrotá hvězda, dole stříbrná zavinutá střela. 
                          Znak udělen: 3.5.2018    
 
 
 
 
Chroboly - okr. Prachatice     jeden druh, výrobce Zanokov    PSČ 384 04 
                          Popis znaku: V zeleném štítě stříbrná patrová bosovaná věž s červenou dělící 
                          stříškou a stanovou střechou se zlatou makovicí, v zúženém patře červená  
                          růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky, dole zelená lilie. 
                          Věž nahoře provázena dvěma stříbrnými tisy.  
                          Znak udělen: 30.11.2007 
  
Chudeřice - okr. Hradec Králové     VJ     300 ks     PSČ  503 51 
                          Odznak zasílá OÚ za 40,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                          Barva pod názvem: červená 
                          Popis znaku: V modrém štítě nad zlatou palisádou stříbrný ohlížející se drak 
                          se stříbrno-červeně šachovaným křídlem, červenou zbrojí a jazykem. 
                          Znak udělen: 13.5.2003 
 
                         
Jakubov u Moravských Budějovic - okr. Třebíč   odznak na jehlu smalt 21x16,75 mm    50 ks 
                          Odznak vydal vlastním nákladem p. Svoboda 
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Historický znak. 
 
                           
 
Jezernice - okres Přerov   sítotisk na jehlu, jeden druh   PSČ  751 31 
                          Výrobce ani počet kusů se mne nepodařilo zjistit   
                          Popis znaku: V zeleno-stříbrně vlnitě děleném štítě nahoře vyrůstající  
                          tři zlaté orobince s listy, dole dvě modrá vlnitá břevna. 
                          Znak udělen: 27.6.2001   
 
 
Klenice - okr. Hradec Králové   součást obce Stračov, která jej vydala se znakem Stračova 
                          Výroční odznak   VJ       250 ks 
                          Odznak zasílá OÚ za 30,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                          Barva pod názvem: bílá, černá, modrá, vínová 
 
 
 



Kněževes - okr. Blansko  jeden druh, výrobce Alerion   PSČ 679 74 
                          Popis znaku:  Vpravo polcený štít. Pravé pole stříbrno-červeně šachované, 
                          v levém modrém poli stříbrná dóza na masti, pod ní tři (2, 1) stříbrné pětilisté 
                          květy se zlatými středy. 
                          Znak udělen: 5.4.2017 
 
 
 
Křenovice - okr. Přerov      PSČ 752 01 výrobce ani počet kusů nevím 
                          Popis znaku: V modrém štítě zkřížené stříbrné kořeny křenu, každý s jedním 
                          zeleným listem. 
                          Znak udělen: 13.5.2003 
 
 
 
 
Křimice - okr. Plzeň - město  sítotiskový odznak na jehle 20x15 mm. Jedná se o neschválený 
                          znak. Odznak vydala městská část Plzeň 5 - Křimice, Prvomájová 100/21 
                          322 01 Plzeň. Pokud budete mít zájem poslat na úřad 50,-Kč + ofrankovanou 
                          obálku. 
 
 
 
 
Křižanov - okr. Žďár nad Sázavou     700 ks  odznak na jehlu    PSČ  594 51 
                          Barva pod názvem: černá, červená, modrá 
                          Historický znak 
 
 
           
 
Lomnice nad Popelkou - okr. Semily    MJ2   400  ks     PSČ 512 51   
                           Barva pod názvem: bílá, červená, modrá, zelená 
                           Historický znak 
                           Odznak zasílá Kulturní a Informační středisko města Lomnice nad  
                           Popelkou, Husovo nám. 44 za 50,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
 
 
Lukoveček - okr.Zlín   sítotisk na jehlu, jeden druh   PSČ   763 16 
                           Výrobce ani počet kusů se mne nepodařilo zjistit.  
                           Popis znaku:  Ve zlatém štítě s modrou hlavou a patou na volném zeleném 
                           trávníku dva odkloněné listnaté stromy přirozené barvy. 
                           Znak udělen: 25.3.2005  
 
 
Martinice - okr. Žďár nad Sázavou    300 ks   Odznak na jehlu    PSČ   594 21   
                            Barva pod názvem: černá, červená, modrá 
                            Popis znaku:  V červeno-stříbrně polceném štítě vpravo stříbrný kůň 
                            ve skoku se zlatou zbrojí, hřívou a ocasem, vlevo vyniká z dělící linie 
                            polovina černého křídla se zlatým perizoniem      
                            Znak udělen: 27.6.2001 
 



Milčice - okr. Nymburk        MJ    100  ks     PSČ 289 11 
                            Barva pod názvem. bílá, černá 
                            Popis znaku: Ve zlato-červeně šikmo děleném štítě nahoře vykořeněná lípa 
                            přirozené barvy, dole brk v kalamáři, obojí zlaté. 
                            Znak udělen: 18.6.2003  
 
 
Myslibořice - okr. Třebíč   odznak na jehlu smalt 21x15,6 mm    50 ks 
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Václavík 
                           Barva pod názvem: bílá, černá 
                           Historický znak. 
 
 
 
Nišovice - okr. Strakonice        VJ    500 ks      PSČ   387 01 
                           Barva pod názvem: černá, modrá 
                           Popis znaku: Zúženým vlnitým břevnem červeno-modře dělený štít, 
                           nahoře byzantský kříž provázený dvěma maltézskými kříži, dole z břevna 
                           vynikající mlýnské kolo, vše stříbrné. 
                           Znak udělen: 15.4.2010 
 
 
Nová Ves u Světlé - okr. Havlíčkův Brod   VJ    500  ks     PSČ 582 91 
                           Barva pod názvem: černá, červená, modrá, zelená 
                           Popis znaku: Černo-červeně stříbrným kosmým břevnem, nahoře  
                           cimbuřovým a dole vlnitým, dělený štít. Nahoře čelně hledící lví hlava, 
                           dole kosmý a dolů prohnutý obilný klas s listem, obojí stříbrné. 
                           Znak udělen: 5.4.2017 
 
 
Nová Pec - okr. Prachatice     Vydal vlastním nákladem p. Václavík z Prachatic 
                          Barva pod názvem: černá, modrá 
                          Popis znaku:  V zeleném štítě nad stříbrnou vlnitou patou se dvěma modrými 
                          vlnitými břevny, kamenná kolomazná pec přirozené barvy se třemi černými 
                          otvory a plamenem na vrcholu. 
                          Znak udělen: 27.6.2001   
 
 
Okříšky - okr. Třebíč      VJ  100 ks   PSČ  675 21   Obec 60 ks, já zaplatil 40 ks 
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Popis znaku: V modrém štítě nad zlatým železničním kolem stříbrná lilie 
                          ve tvaru majuskulního písmene M. 
                          Znak udělen: 9.4.2002  
 
 
Ostřešany - okr. Pardubice                PSČ  530 02 
                          Popis znaku: Ve stříbrném štítě pod červenou zvýšenou krokví tři (1, 2)  
                          vztyčené zelené lipové listy. 
                          Znak udělen: 19.1.2007 
 
 
 



Police - okr. Třebíč          jeden druh                       PSČ 675 34 
                           Popis znaku: V červeno-černě kosmo děleném štítě zlatý korunovaný lev 
                           s červenou zbrojí nesoucí přes pravé rameno stříbrný sloup. Pod levou  
                           přední tlapou kosmo položený stříbrný štítek, v něm červená uťatá supí  
                           hlava se zlatým zobákem a červeným jazykem. 
                           Znak udělen: 4.6.1998 
 
Pozořice - okr. Brno-venkov       jeden druh                  PSČ   664 07 
                          Popis znaku: Stříbrno-červeně dělený štít, nahoře dva zelené lipové listy 
                          s plodem vedle sebe, dole lilie nad stoupajícím srpkem měsíce, 
                          obojí stříbrné. 
                          Znak udělen: 4.6.1998 
 
 
Přistoupim - okr. Kolín       VJ   1000 ks         PSČ  282 01 
                         Barva pod názvem: černá, červená 
                         Popis znaku: V zeleném štítě knížecí koruna v kruhu se zavěšeným zvonem 
                         přerušujícím palisádovou hradbu, vše zlaté.    
                         Znak udělen: 6.6.2017  
 
 
 
Radostín nad Oslavou - okr. Žďár nad Sázavou  odznak na jehlu smalt 21x15,6 mm    50 ks 
                        Odznak vydal vlastním nákladem p.Kysilka 
                        Barva pod názvem: červená, modrá    
                        Historický znak. 
 
 
 
 
Radošovice - okr. Benešov     VJ    500 ks    PSČ 257 26   Odznaky zasílá OÚ za 40,-Kč/ks 
                           + ofrankovanou obálku.  
                           Barva pod názvem: černá, zelená 
                           Popis znaku: V modro-červeně polceném štítě nahoře hlava psa s červeným 
                           jazykem a zlatým obojkem, a hlava kohouta se zlatou zbrojí, obě stříbrné 
                           a přivrácené, dole stříbrná vykořeněná lekna. 
                           Znak udělen: 21.9.2005 
Radvanice - okr. Trutnov    100 ks   smalt na jehle    PSČ  542 12 
                            Popis znaku: V zeleno-stříbrně polceném štítě vykořeněný smrk opačných 
                            barev s kmenem podloženým zlato-černě polceným vozovým kolem. 
                            Znak udělen: 27.2.2004 
 
 
 
Rozvadov - okr. Tachov    VJ    200  ks       PSČ   348 06 
                           Barva pod názvem: červená 
                           Popis znaku: V modrém štítě zlatý kůň se zlatým sedlem, červenou zbrojí, 
                           uzděním a sedláním, vzpínající se nad zlatým vozovým kolem a provázený 
                           vlevo nahoře červenou zlatě lemovanou knížecí čepicí. 
                           Znak udělen: 13.5.2003  
 
 



Sklené - okr. Svitavy    50 ks  Odznak vydal vlatním nákladem p. Uhlíř 
                           Barva pod názvem: černá, zelená 
                           Popis znaku: V červeném štítě se třemi stříbrnými klíny v hlavě, každý  
                           s jednou červenou růží, zlatý pohár provázený gotickým klíčem a mečem, 
                           obojí stříbrné, postavené a odkloněné. 
                           Znak udělen: 5.10.2004 
 
 
Sklené nad Oslavou - okr. Žďár nad Sázavou    300 ks   PSČ 591 01 
                           Barva pod názvem: černá, červená        
                           Popis znaku: Ve stříbrno-modře děleném štítě nahoře vyniká cihlová  
                           sklářská pec, dole polovina zlatého palečného kola, uprostřed stříbrný  
                           kotouč, v něm černá sklenice. 
                           Znak udělen: 9.2.2002 
                           Odznak zasílá OÚ za 40,-Kč/ks + ofrankovanou obálku.    
 
Smolné Pece - okr. Karlovy Vary    MJ2   Vydal vlastním nákladem p. Horák z K.Varů   
                           Barva pod názvem: černá, červená 
                           Popis znaku: Ve stříbrno-modře polceném štítě vpravo vykořeněný smrk 
                           přirozené barvy, vlevo na zeleném návrší nahoře červeně hořící stříbrná 
                           kvádrovaná pec s černým topeništěm. 
                           Znak udělen: 7.10.2003 
 
 
Stařeč - okr. Třebíč    okr. Žďár nad Sázavou  odznak na jehlu smalt 21x15,6 mm    50 ks 
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Svoboda 
                           Barva pod názvem: černá, bílá 
                           Historický znak. 
 
 
 
Stračov - okr. Hradec Králové    VJ     750 ks     PSČ 503 14  Odznak vydaný k výročí obce. 
                            Odznak zasílá OÚ za 30,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                            Barva pod názvem: bílá, černá, modrá, vínová 
                            Popis znaku: V modro - červeně polceném štítě obrácená mušle ve třmenu, 
                            provázeném nahoře dvěma kotouči, vše zlaté. 
                            Znak udělen: 11.4.2008 
 
Stračov - okr. Hradec Králové   VJ     600 ks  
                            Odznak zasílá OÚ za 30,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                            Barva pod názvem: bílá, černá, modrá, vínová 
                            Odznak vydal obecní úřad k výročí 100 let republiky a malým státním  
                            znakem.  
 
 
Sudoměřice u Tábora - okr. Tábor    smalt na jehle    PSČ  391 36 
                          Barva pod názvem: bílá, černá 
                          Popis znaku: V červeném štítě nad modrou vlnitou patou zlatý obilný klas 
                          se dvěma listy provázený dvěma postavenými stříbrnými kypřicemi. 
                          Znak udělen: 15.11.2005 
 
 



 
Šaratice - okr. Vyškov   sítotisk na jehlu, jeden druh             PSČ   683 52 
                            Výrobce ani počet kusů se mne nepodařilo zjistit.  
                            Popis znaku: Červeno-modře polcený štít se stříbrnou patou, v ní kosmé 
                            modré vlnité břevno. Vpravo stříbrná dvoupatrová věž s černou prolomenou 
                            branou, čtyřmi okny a modrou valbovou střechou se dvěma zlatými křížky. 
                            Vlevo půl stříbrného vozového kola vynikajícího z poltící linie. 
                            Znak udělen: 4.6.1998  
 
Šitbořice - okr. Břeclav     100 ks  Odznak na jehlu   PSČ  691 76 
                            Barva pod názvem: černá, žlutá 
                            Popis znaku:  V modrém štítě pod stříbrnou hlavou, v níž jsou vedle sebe 
                            černé položené orlí křídlo se zlatým perisoniem a modrý vinný hrozen 
                            na zeleném stonku, zlatá hliněná láhev s uchem. 
                            Znak udělen: 21.6.1999 
 
 
Teplice nad Metují - okr. Náchod    MJ2  odznak vydal vlastním nákladem D.Jahn 
                            Barva pod názvem: černá, červená  
                            Historický znak     
 
 
 
 
Turnov - okr. Semily    VJ  odznak vydal spolek rodáků a přátel Turnova, jeden druh 
                           Barva pod názvem: modrá  - odznak na jehlu. 
                           Odznak zasílá za 30,-Kč p. Otakar Grund  Zborovská 947, 511 01 Turnov 
 
 
 
 
Tuř . okr. Jičín     VJ         300  ks         PSČ 506 01 
                           Barva pod názvem: bílá, černá, červená, zelená 
                           Popis znaku: Ve zlato - modře polceném štítě vpravo půl vynikající 
                           černé orlice s celou hlavou a červenou zbrojí, vlevo pod sebou čelně hledící 
                           dvě zlaté tuří hlavy. 
                           Znak udělen: 11.4.2008 
 
Veselíčko - okr. Přerov   jeden druh na jehlu,   PSČ  751 25 
                           Odznak zasílá OÚ za 100,-Kč/ks + zpáteční ofrankovanou obálku 
                           Popis znaku: V zeleném štítě stříbrná paroží, mezi nimi zlatý lev ve skoku 
                           s bílými zuby a s červenou zbrojí. 
                           Znak udělen: 29.3.1995 
 
 
 
Odznaky přiobjednané u firmy Berka 
 
Besednice - okr. Český Krumlov  Barva pod názvem: černá, červená, zelená, žlutá 
Blížkovice - okr. Znojmo  1000 ks, Barva pod názvem: černá, červená, sv.modrá, tm. modrá, 
                     zelená.     
Borotín - okr. Blansko 1000 ks, Barva pod názvem: bílá, černá, modrá, vínová, zelená 



Moravský Beroun - okr. Olomouc  Barva pod názvem: červená, modrá, zelená 
Moravský Žižkov - okr. Břeclav   500 ks    Barva pod názvem: bílá, černá, červená, 
                         fialová, modrá.   
Nosislav - okr. Brno-venkov   100 ks  Barva pod názvem: modrá 
Řehlovice - okr. Ústí nad Labem   Barva pod názvem: černá, zelená 
Římov - okr. České Budějovice    100 ks   Barva pod názvem: modrá 
Zbraslavice - okr. Kutná Hora   Barva pod názvem: bílá, černá, středně modrá, 
                          světle modrá, zelená 
 
Ostatní vydané odznaky, klíčenky, penízky 
 
Bedihošť - okr. Prostějov   Samolepkový odznak kulatý, průměr 25,5 mm na PIN 
 
Drachkov - okr. Strakonice  Sítotisk, samolepkový, kulatý, průměr 25 mm na PIN 
                           2 barvy světle a tmavě modrá přecházející do bílé. Výroční odznak, 
                           po obvodu nápis Obec Drachkov-700 let 1318-2018. Výrobce NEKA 
                           Starý Plzenec. 
 
Chotusice - okr. Kutná Hora     Sitotiskový na PIN 34x25mm Výrobce Znak Malá Skála 
 
Mělník - Vydána sada odznaků města, odznak ražený s přikryvadly na jehle. 
               Barvy pod názvem: bílá, černá, červená, šedá, žlutá 
               Odznaky prodávají v infocentru za 65,-Kč/ks. Dle informace jen osobní odběr, 
               Posílat je prý nebudou.  Zkusit jedině zavolat a domluvit se. 
               Turistické informační centrum Mělník  
               Legionářů 51, 276 01 Mělník      tel.: 315 627 503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud bude chtít někdo přesvědčit ve svém okolí obec na vydání odznaku dovolil jsem si dát 
na tyto stránky ceník za zhotovení odznaků od výrobce pana Berky z Turnova.  
 
Cena při výrobě:  MJ, VJ, MJ2 – cena je u všech velikostí stejná 
 
100 ks           á   60,-Kč/ks 
150 ks           á   48,-Kč/ks 
200 ks           á   40,-Kč/ks 
300 ks           á   36,-Kč/ks 
400 ks           á   30,-Kč/ks 
500 ks           á   28,-Kč/ks 
600 ks           á   25,-Kč/ks 
1000 ks         á   20,-Kč/ks 
2000 ks         á   17,-Kč/ks 
 
Cena za zhotovení odznaku vlastním nákladem: 
 

http://www.mekuc.cz/misto/informacni-centrum/


Při 30 kusech        130,-Kč za odznak 
Při 40 kusech        110,-Kč za odznak 
Při 50 kusech        100,-Kč za odznak 
 
Termíny burz v Praze na Jarově v roce 2018: 11.3.   20.5.   16.9.   11.11.  
 
 
Rád bych všechny sběratele informoval o webových stránkách výrobce heraldických odznaků 
p. Berky,  které velmi pěkně vytvořil p. Kusý. Můžete si je prohlédnout na :   
www.volny.cz/kovovyroba-berka  
 
Chtěl bych také upozornit na pěkné webové stránky p. Aleše Kiky z Ostravy. 
Je tam mnoho zajímavostí a také jsou tam dány všechny  Zpravodaje. 
www.erbymest.wz.cz  
 
Děkuji všem, kteří mne pomáhají k získání informací do zpravodaje. 
      
V Telicích : 6.9.2018 
 
Pokud budete cokoliv potřebovat jsem kdykoliv k dispozici na níže uvedené adrese a 
telefonu. 
Vážení přátelé, chtěl bych vás informovat, že se stěhuji do domu s pečovatelskou službou ve 
Stříbře, kde jsme dostali byt. Tak od září mám novou adresu a Telice budeme používat jako 
chalupu na léto. 
 
Zde je moje nová adresa:  
 
Daniel Jahn                                   mobil. 702 523 504 
Třešňová 1439                         
349 01 Stříbro                                           
E-mail:  adams7@seznam.cz 
E-mail:  dan-jahn@seznam.cz   
 
 
  

http://www.volny.cz/kovovyroba-berka
mailto:adams7@seznam.cz

