
Souhrn benefitů pro rok 2023.

Vážení přátelé a kolegové.
Na úvod všechny srdečně zdravím v Novém roce 2023,

i nadále se budeme pro Vás připravit zajímavé benefity a zároveň při jednání  
z vedením společnosti DPMLJ a.s. Vyjednat co nejpříznivější podmínky

jak pracovní i mzdové.

ZO Pro Libertate – DPMLJ
Nabízí a umožňuje pro své členy a zaměstnance DPMLJ a.s komplexní

finanční servis prostřednictvím společnosti Broker Consulting a.s.
V oblasti penzijního připojištění, životní pojištění, pojištění aut a

odpovědnostní pojištění aj. 

Kontakt:   Bc. Martin Havlík   +420 731 539250 
https://havlikmartin.cz/

Nabízí a umořňuje pro své členy a zaměstnance DPMLJ a.s komplexní
servis v oblasti v online nakupování a jiných slev pro rodiny a jednotlivce

Svět nakupovíní pod jednou střechou.
myWorld, s.r.o. 

https://www.myworld.com/cz

https://www.myworld.com/cz
https://havlikmartin.cz/


Nabízí a umožňuje pro své členy a zaměstnance DPMLJ a.s
Pivovar Podlesí ( Pivovar ČZ, s.r.o. )

je možné nabídnout slevu 15 % na útratu v restauraci a ubytování. pro
odpory ZO Pro Libertate DPMLJ je možné toto aplikovat,
pokud se prokáží odborovou či zaměstnaneckou legitimací

Zabydlete se v minipivovaru, CHKO Brdy je od nás jen pár kroků.
Čekají vás pohodlné a klidné pokoje, přátelský personál, výborné jídlo a  

řemeslné pivo poctivě uvařené přímo pod vámi.
 Udělejte si u nás pohohodlí a objetve kouzlo oblíbeného minipivovaru.

Jsme řemeslný, neboli craftový pivovar
Pivovar Podlesí vznikl v roce 2013 jako reakce na vlnu řemeslných pivovarů,  

které nabízí piva, která jsou něčím zvláštní.

Děkuji  Vítek Zelenka  Spolumajitel
https://www.pivovarpodlesi.cz/

ZO Pro Libertate – DPMLJ a ZO OS Dosia DPMLJ a.s.
Ve spolupráci z Zámek & PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Nabízí a umožňuje pro své členy a všechny zaměstnance DPMLJ a.s
Slevu po předložení zaměstnanecké karty poskytne 15% z ceníkových cen

a to od pondělí do čtvrtka.
Sleva se vztahuje pouze na pivní lázně, nikoliv masáže. Ty jsou pro nás

zajišťovány subdodavatelsky .
https://www.pivnilaznesvijany.cz/

Kitl s.r.o. & Vratislavická kyselka
Nabízí a umožňuje pro své členy a  zaměstnance DPMLJ a.s 

Ceny jsou takto:

 čistá 20,- CZK + záloha 6,- CZK , 
ochucené 24,- CZK + záloha 6,- CZK , 

záloha přepravka 120,- CZK 

Prostřednictvím objednání u předsedy ZO Pro Libertate DPMLJ

https://www.pivnilaznesvijany.cz/
https://www.pivovarpodlesi.cz/


ZO Pro Libertate – DPMLJ
Ve spolupráci z PIVOVAR SVIJANY, a.s.  & PIVOVAR ROHOZEC, a. s. 

Nabízí a umožňuje pro své členy a zaměstnance DPMLJ a.s
Slevu 15% na nealko piva v plechovkách.

Prostřednictvím objednání u předsedy ZO Pro Libertate DPMLJ
https://www.pivovarsvijany.cz/

Pivovar Vratislavice Konrad - HOLS a.s.
Nabízí a umožňuje pro své členy .a zaměstnance DPMLJ a.s

Slevu 20% na nealko piva v plechovkách
Prostřednictvím objednání u předsedy ZO Pro Libertate DPMLJ.

https://pivo-konrad.cz/

Nabízí a umožňuje pro své členy a zaměstnance DPMLJ a.s komplexní
autoservisní služby od společnosti ReNova autoservice, s.r.o.

Auta spravujeme již 25 let. Servisujeme vozy Škoda, Volkswagen, Ford,  
Renault, Seat, Opel,Peugeot, a další. Potřebujete poradit,domluvit si servis,

zeptat se na cenu, zavolejte, rád ivaše dotazy zodpovíme.
 Nebo rovnou přijeďte, sídlíme v Liberci u Arény.

Kontakt: Jiří Jirák  +420 602 458 167
http://www.renova-autoservis.cz/

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU, o. p. s.

Dále se jedná pro rok 2024
z vedením Jabloneckého divadla pod vedením ředitele pana Žura

Reprezentační ples Jabloneckého divadla 

Jak již několik plesů proběhlo v minulosti.

https://www.divadlojablonec.cz/reprezentacni-ples-8-2-2019
https://www.divadlojablonec.cz/v-reprezentacni-ples-jabloneckeho-divadla

Chtěli bychom příště být u toho i my všichni z DPMLJ a.s.,

Uvidíme.......

https://www.divadlojablonec.cz/v-reprezentacni-ples-jabloneckeho-divadla
https://www.divadlojablonec.cz/reprezentacni-ples-8-2-2019
http://www.renova-autoservis.cz/
https://pivo-konrad.cz/
https://www.pivovarsvijany.cz/


Spa Resort Libverda 

dále návázat na jednání z vedením lázní Libverda o lázeňském balíčku pro všechny  
zaměstnance DPMLJ a.s.

https://www.lazne-libverda.cz/

OKINAWA KARATE A KOBUDO LIBEREC 

obnovení kurzů sebeobrany pro všechny zaměstnace DPMLJ a.s

https://karateliberec.eu/

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/uder-sebeobrana-zila-otoceni-hlavy-
ridic-autobus-agresor.A170630_150722_liberec-zpravy_jape

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/ridice-brutalne-zmlatili-dopravni-
podnik-zavedl-kurzy-sebeobrany.A170601_085038_liberec-zpravy_jape

KM - PRONA, a.s. 

BONUS CARD (VĚRNOSTNÍ KARTA)

I nadále pro členy je Věrnostní karta BONUS CARD 
je určena jednotlivcům, rodinám, skupinám, podnikatelům, společnostem  
a dalším organizacím a poskytuje slevu na pohonné hmoty 30 hal – 1 Kč 

na 1 litr PHM dle objemu natankovaných litrů za posledních 90 dní.  
Kromě toho mohou zákazníci čerpat i speciální slevy (např. vánoční,  
velikonoční nebo v den svátku). V rámci jednoho účtu lze sčítat objem 

natankovaných PHM až z pěti karet, které mohou zákazníci sdílet např.  
s rodinou. 

Aktuální sleva je 0,60 CZK / L

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/ridice-brutalne-zmlatili-dopravni-podnik-zavedl-kurzy-sebeobrany.A170601_085038_liberec-zpravy_jape
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/ridice-brutalne-zmlatili-dopravni-podnik-zavedl-kurzy-sebeobrany.A170601_085038_liberec-zpravy_jape
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/uder-sebeobrana-zila-otoceni-hlavy-ridic-autobus-agresor.A170630_150722_liberec-zpravy_jape
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/uder-sebeobrana-zila-otoceni-hlavy-ridic-autobus-agresor.A170630_150722_liberec-zpravy_jape
https://karateliberec.eu/
https://www.lazne-libverda.cz/


pro čas dovolených je možné i návštěva Moravy a Čejkovic
&

Vinařství PASTOREK

V současné době vlastníme 3,5 ha vinic v nejlepších vinařských tratí v obci  
Čejkovice. Výroba vína je postavena na moderních technologií.

Vybrané partie vín zrají v dubových sudech. Kvalitě výsledných vín je  
podřízeno vše.

Ekologické obdělávání vinic, nízké zatížení keřů, ruční sběr a šetrné  
zpracování hroznů. Výsledná vína nesou zřetelný rukopis vinařství  

Pastorek.

Rodinné vinařství za kterým stojí pan ing. Pavel Pastorek který působil  
30.let v Templářských sklepech Čejkovice .

A i jiné možnosti jsou připraveny pro \Vás.

Václav Josef Červený
předseda ZO Pro Libertate DPMLJ 

++420774 935 207

František Dráha
místopředseda ZO Pro Libertate DPMLJ

+420 739 682 076

odboryprolibertate.dpmlj@gmail.com 
https://www.facebook.com/ZOProLibertateDPMLJ
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