
 

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, 

Kaznějov,  Horní Bříza  a Kyšice 
e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373 332 501, tel:378 074 242,  mob.602 268 214, 

 adresa : Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz 
 

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,           
LB Minerals a.s. ze dne  11.1.2011 

 
Přítomni:   Hnilička, Blaňárová, Blaňár, Popp, Pojer, Šácha, Tegi, Bílek 
Host:  Ing. Henžlík 
 
Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů: 
      Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako zapisovatele pana Karla Hniličku. 
Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava 
Poppa. 
 

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Henžlík seznámil přítomné: 
 
Výroba prodej – prosinec 2010 – pouze v tištěné podobě 

 
- s výsledky hospodaření VJ Plzeňsko a společnosti LB Minerals,s.r.o. jako celku 

za rok 2010. Pan ředitel vyzdvihl především práci zaměstnanců VJ Plzeňsko, 
kteří se podstatnou měrou zasloužili o to , že společnost mírně překročila 
plánovaný hospodářský výsledek. 

- s vyplácením mzdových finančních prostředků za rok 2010 a s výhledem na rok 
2011  

-  k otázce výroby , bylo sděleno , že se do výkonů ve VJ Plzeňsko značně promítá 
probíhající, až nezvykle dlouhá zima. Táním sněhu nastaly problémy nejen na 
samotných lomech, tedy v těžbě, ale  i ve velké části především dopravních cest. 
K udržení běžného stavu je potřeba velkého vypětí všech sil pracovníků ve 
výrobě. 

-  mistři výroby byli upozorněni na postup a správnost předávání pracovišť mezi 
jednotlivými směnami. 

- probíhají přípravy na opravu posledního sila č. 6. jestli že půjde vše dle 
harmonogramu, budou do konce měsíce února 2011 všechny sila opravena. 

- v Kaznějov se připravuje kompletní zakrytí obřích podavačů, stejně jako tomu je 
v Horní Bříze. Zabrání se tak namrzání suroviny v jednotlivých podavačích.  

- do konce měsíce března 2011 bude zakoupen nový bagr RH 40. Dále je zcela 
vážně nutno uvažovat o výměně několika kolových nakladačů. 

- nadále probíhají práce na skrývkách tak, aby byla zpřístupněna potřebná 
surovina  



- byla velmi kladně hodnocena údržba komunikací a parkovacích míst a to jak pro 
dopravce, tak pro zaměstnance. Zaměstnancům dopravy je za tuto práci veřejně 
poděkovat. 

- bylo prodiskutováno řešení zajištění topení obsluhy pytlovačky na Expedici 
v Kaznějov. Bude řešeno. 

- k probíhajícím diskusím vybavení kuchyní, především ve výdejně v kaolin Horní 
Bříza, bylo řečeno , že  na podnět odborů je tato situace řešena. Přítomní tuto 
aktivitu přivítali s tím , že se situace již zlepšila. 

- k lékařským preventivním prohlídkám bylo přítomným sděleno, že v případě 
nespokojenosti s dosavadní praxí si  zaměstnanci mohou v rámci těchto prohlídek 
vybrat kteréhokoli smluvního lékaře označeného v KS 2011. V případě zájmu lze 
tuto skupinu i rozšířit.   

- finišují práce na generálních opravách sociálního zázemí pracovníků na 
přehradě Plasy a kanceláře mistrů v Horní Bříze.  

 
Výroba prodej – 1.1. – 31.12.2010 – pouze v tištěné podobě 

 
2. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 

-  VZO a SWING nápoje s.r.o.,připravili pro členy naší organizace již druhým rokem novoroční  
slevový 30 % kupón. Tento jste obdrželi od svých zástupců ve VZO 

    Držitel a jeho rodinní příslušníci mají v měsíci lednu, po předložení (nutno předat obsluze 
před placením) nárok na slevu 30 % z celého sortimentu jídel a nápojů v níže uvedených 
restauracích, vyjma cigaret a tabákových výrobků. Počet hostů na jeden kupon není omezen. 
Platnost od 2. 1. do 31. 1. 2010 

Kupon platí v restauracích:    KD Mrtník 

Restaurace U Špalíka - Trnová, Trnová 324, tel. 774 454 497 

Restaurace Modrý hrozen - Kaznějov, Plzeňská ulice 35, tel. 373 333 388 

Kavárna Bowling Denča - Rybnice, Rybnice 10, tel. 373 332 218  

 
-  po jednáních , která proběhla 12.11.2010 s GŘ, došlo k započetí výstavby kanceláří pro mistry 
výroby v závodě Horní Bříza. V dnešní době práce finišují. Po zavedení počítačové sítě je možno 
kanceláře přestěhovat. Po několika letech jednání bylo dosaženo vyřešení tohoto problému.                                    
   Co říct, snad jen , že účel světí prostředky a žádná práce není marná i když to, tak někdy může 
vypadat. 
    
  Pro ty co poněkud zapomínají bude na našich stránkách připravena foto galerie, jak vypadla 
pracoviště a především sociální zařízení a šatny před tím, než byl naší odborovou organizací 
vypracován plán a proběhly postupné opravy a úpravy jednotlivých úseků a pracovišť.   
 
-   na žádost naší odborové organizace k zlepšení kultury výdeje jídel v závodě kaolin Horní 
Bříza , byla výdejna vybavena novými nerezovými boxy a várnicemi, které by měly výrazně 
ovlivnit kvalitu, chuť a vůni vydávaných jídel.  
    Naše základní organizace bude i dále jednat o změnách velikostí porcí , především masa a 
větší rozmanitosti příloh a salátů . 
  
-   na žádost našich členů byly za uplynulé období vyplaceny čtyři bezúročné půjčky v celkové 
výši 20.000,-Kč z fondu VZO. VZO souhlasí. Případní zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana 
Hniličky tel. 4242. Půjčky jsou vypláceny dle platných pravidel. 



 
-      na konci měsíce ledna 2011, budou pro naše členy, ve spolupráci s pracovnicemi mzdové 
účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za zaplacené členské příspěvky za 
rok 2010. Na žádost zaměstnanců z jednotlivých pracovišť opětovně předkládáme zkrácené 
telefonní volby  na mzdovou účtárnu a personální útvar:  

      personální útvar  pí. Grossová        tel. - 8388 – (378021289)   
mzdová účtárna  pí. Bílková            tel. - 8387 – (378021225)   

             

-    VZO dále projednalo žádosti pěti našich členů za měsíc prosinec 2010 o vyplacení finanční 
pomoci, podpory při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu 
(nepracovního). Jedná se o celkovou finanční částku 8.000,-Kč .VZO souhlasí.  Zároveň byl 
předložen seznam , počty a finanční vyúčtování vyplacených prostředků za celý rok. Pro 
upřesnění předkládáme přesné znění dle našich stanov                                                      Nárok na 
podporu vzniká po předložení kopie neschopenky : 

 pojištěnému členovi za první 1 měsíce pracovní neschopnosti ( min. 20 pracovních dnů), 
pokud pobírá dávky nemocenského pojištění - jedná se o jednorázovou  dávku ve výši 1.000,- 
Kč 

 dále se poskytuje po dobu pokračování pracovní neschopnosti maximálně dalších 5 měsíců 
formou měsíčních dávek, a  to ve výši 500,- Kč za každý ukončený měsíc. 

 
- za uplynulé období bylo předsedou VZO panem Hniličkou předáno našim členům osm 
dárkových balíčků v celkové hodnotě 4.000,-Kč.  Jednalo se o předání při dovršení životních 
výročí 50 let, 60 let   a návštěvy nemocných. 
 
-   předsedou VZO panem Hniličkou byly dále předány dárkové balíčky pánům Václavu 
Jánskému - pracovníkovi přerovského lisu, Pavlovi Hynešovi - pracovníkovi zámečnické dílny 
v Kaznějov a paní Jarmile Týmové - pracovnici hornobřízké laboratoře, kteří odešli do 
starobního důchodu a byli našimi dlouholetými členy.    
 
-   k otázce o našem movitém majetku , tedy táboru Máj Plasy předseda sdělil přítomným 
následující. Po  dohodě s novým pronajimatelem Ing. Hanušem byl připraven postupný plán 
prací k rekonstrukcím jednotlivých chat, budov a zařízení.                                                             
  
   Na začátku roku lze zkonstatovat ,že všechny domluvené práce probíhaly od začátku měsíce 
října až téměř do vánočních svátků 2010 výrazně nad domluvený harmonogram. Výsledky 
můžete sami posoudit klepnutím na odkaz galerie 2010 na našich webových stránkách 
www.zolbminerals.cz . Další práce započnou ihned,  jak to umožní počasí. 
 
    Dále předseda přítomným sdělil , že ze strany pronajimatele byla hned v počátku roku 
uhrazena, dle platné podepsané smlouvy,  platba za pronájem střediska Máj Plasy na rok 2011 
ve výši 150.000,-Kč. 
   
-  za uplynulé období byly VZO předloženy tři žádosti zaměstnanců o vstup do naší odborové 
organizace. VZO souhlasí 
 
- zájemcům byla předložena tradiční nabídka návštěvy Plzeňských divadel pro měsíc únor 2011. 
Zájemce se nahlásí u hospodářky pí. Hanzlíčkové do 14.1.2011. Program představení je 
k disposici na www.zolbmineral.cz.  
 
-   dále jsme pro své členy připravili v neděli dne 23.1.2011 tradiční novoroční jednodenní zájezd 
, tentokráte  do Litvínova na hokejové utkání  HC LITVÍNOV  - HC PLZEŇ 1929.               

Cena – člen naší org. + rod.příslušníci a – 200,-Kč ,  ostatní a - 400,-Kč   



Poplatek uhraďte nejdéle do 18.1.2011 předsedovy VZO panu Hniličkovi. 

    Odjezd bude  v 14.30 hod z  H.Bříza Bama , další zastávky v časové postoupnosti H.Bříza ves, 
Trnová, Krašovice, Bučí, Loza, Mrtník, Kaznějov ves, Rybnice, Plasy, Kralovice.   

   Příjezd zpět cca do 23.30 hod. Všech 50 míst je již plně obsazeno a je možno přihlašovat již 
pouze náhradníky. 

 
-   připravili jsme pro naše členy šestidenní zájezd do Španělska v  termínu od 2. 2. 2011 do 7. 2. 
2011.  Jedinečný fotbalový zážitek,  utkání FC Viktorie Plzeň v rámci turnaje Copa del Sol. 

Běžná cena zájezdu je 8.888,-Kč. 
Cena, která platí pro naše členy (neplatí pro rod. příslušníky) je při využití příspěvku dle KS 
2011 a příspěvku odborové organizace 4.888,-Kč. Přihlášky u předsedy pana Hniličky 

Program: 2. 2. 2011 - Doporučený odjezd z Plzně cca 16.00 hod.  

                   3. 2. 2011 – příjezd do Murcie, večeře, nocleh 

                   4. 2. 2011 – snídaně,odjezd k moři Mar Menor –La Manga (Murcia-La Manga cca 80   

                      km.), příjezd na fotbalový zápas, večeře, nocleh 

                   5. 2. 2011 – snídaně, přejezd do Barcelony, ubytování, večerní projížďka   

                      Barcelonou, večeře, nocleh  

                   6. 2. 2011 – snídaně, prohlídka Barcelony, Olympijský stadion, Sagrada Familia,   

                       Gotická čtvrť, fotbalový zápas FC Barcelona vs. Atletiko Madrid, večeře, nocleh 

                   7. 2. 2011 – snídaně, odjezd do ČR  
                        

-  z důvodu velkého zájmu jsme v měsíci lednu připravili  tři zájezdy na představení muzikálu 
Děti Ráje a to v termínech 21.1.,  22.1. a 28.1. 2011. Upozorňujeme účastníky zájezdů , že 
začátky představení jsou odlišné stejně jako odjezdy autobusů. Informace získáte na našem 
webu kliknutím na novinky v pravém horním rohu a otevření listopadu a prosince.  
 
-   zhodnocení úspěšnosti našich webových stránek. K dnešnímu dni tyto stránky navštívilo za 
devět měsíců cca 5900 zájemců což je měsíčně cca 655 zájemců.                            
    Na návrhy členů byl předělán prohlížeč fotek. Nově lze tedy spustit fotky klepnutím na 
Slideshow, poté bude vybraný soubor fotografií automaticky spuštěn a není tedy potřeba pracně 
otvírat každou fotografii jednotlivě.  
 
    Ne vždy jde vše, tak jak si sami představujeme a tak Tímto bychom Vás chtěli požádat o Vaši 
shovívavost.  Vytváření těchto stránek , především příprava a úprava starých fotografií je velmi 
pracná a časově náročná práce.                                                                                 
 
    Mimochodem je to jedna s mnoha dalších činností , které se pro Vás snažíme dělat nad naše 
pracovní povinnosti, tedy v době svého volna.   
 
- připravujeme pro naše členy zájezd do  německého zážitkového komplexu*Tropické ostrovy *, 
kde si zaručeně odpočinete a načerpáte novou sílu a energii !!! Přibližný termín je 26.2.2011 
 
 
Zapsáno v Kaznějov 11.1.2011 
                                          Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Jaroslav Popp                        LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel 
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     Plán práce 2011 
Leden - 

- příprava plánu práce pro rok 2011 
-  jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 
-  lístky - divadla Plzeň 
-  vypracování uzávěrky hospodaření ZO za rok 2010 
-  Připravit a odeslat informace pro statistický úřad 
-  Slevové kupóny na měsíc leden ve výši 30 % ve spolupráci s  fi.SWING 
-  5,12,19,26 –  porada závodu 
-  7,14,21,28 - porada VJ Plzeňsko 
-  vypracování seznamů pracovních výročí, výročí 50 let, výročí 60 let  a odchodu do    
         starobního důchodu pro rok  2011.  Předání darů našim členům. 
-        distribuce KS pro rok 2011 členům VZO a na jednotlivé pracoviště 
-        vyjednávání KS vyššího stupně 
-  řešení daně – finanční úřad  
-  jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení   

rekonstrukcí 
-  11.1. porada VZO 
-  vyplacení půjček z fondu VZO 
-  rozbor hospodářských výsledků LB MINERALS s.r.o. za měsíc prosinec roku 2010 
-  kontrola pracovišť  
-  vyvěšení plánu práce pro rok 2011 
- vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc prosinec  2010 
- muzikál Děti Ráje 21.1.,  22..1.,  28.1. 
- 23.1. zájezd na hokej do Litvínova 
 

Únor 
- vyplacení půjček z fondu VZO 
- příprava turnaje ve stolním tenise – Horní Bělá 
- lístky divadlo Plzeň 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 
- rozbor hospodářských výsledků za měsíc leden 2011 
- 2,9,16,23 – porada závodu 
- 4,11,18,25 – porada VJ Plzeňsko 
- nabídka Hracholusky 2011 –  stany 
- potvrzení plateb členských příspěvků pro daňové odpočty jednotlivých členů 
- 8.2. porada VZO 
- kontrola pracovišť 
- aktualizace  evidence členů  
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- zhodnocení zavedení bolusového programu pro naše členy v rámci OS STAVBA,  

                                    zhodnocení smyslu a využívání.  



- vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc leden 2011 
- sportovní zájezd do Španělska 2.2. -7.2.2011 
- ke konci února připravujeme pro naše členy zájezd do  německého zážitkového 

komplexu*Tropické ostrovy * 

Březen - 
- 8. 3. MDŽ – pozornost pro naše členky 
- 8.3. porada VZO 
- rozbor hospodářských výsledků za měsíc únor 2011 
- vyplacení půjček z fondu VZO 
- příprava setkání zaměstnanců s vedením VJ + konference pro rok 2011 
- 2,9,16,23,30– porada závodu 
- 4,13,18,25 – porada VJ Plzeňsko 
- kontrola pracovišť 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc únor 2011 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals  

 
Duben  

-  vyplacení půjček z fondu VZO  
- 12.4. porada VZO 

                            -       setkání zaměstnanců s vedením VJ + členská schůze základní organizace 
- inventura majetku ZO 
- 6,13,20,27 – porada závodu 
- 1,8,15,22,29– porady VJ Plzeňsko 
- vyvěšení nabídky LDT Orlovice 
- rozbor hospodářských výsledků  za měsíc březen 2011 
- příprava, turnaj čtyřčlenných družstev v bowlingu v Třemošné. 
- dotace  zimních dětských lyžařských kurzů pro děti našich členů 
- kontrola pracovišť 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
-      vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc březen 2011 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 

 
Květen 

-  vyplacení půjček z fondu VZO 
- 10.5. porada VZO 
- 4,11,18,25  porada závodu 
-      6,13,20,27  porada VJ Plzeňsko 

  -      kontrola pracovišť 
- nabídky LDT Orlovice 
- turnaj čtyřčlenných družstev v bowlingu v Třemošné. 
- příprava stanů – oprava , impregnace atd. 
- zájezd Hobby České Budějovice 
- zájezd Polsko 
- zájezd do sklípků -  Morava  
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- rozbor hospodářských výsledků  za měsíc duben 2011  
- jednodenní zájezd – zábavný park Geiselwind Bavorsko  
-      vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc duben 2011 
-      jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 

Červen - 
- 14.6. porada VZO 
- komplexní prověrky BOZP Kaznějov,  H.Bříza  a  Kyšice 



- víkendové koupání v Chorvatsku  
- stavba  stanů  Hracholusky 
- rozbor hospodářských výsledků  za měsíc květen 2011 
- 1,8,15,22,29 – porada závodu 
- 3,10,17,24   – porady VJ Plzeňsko 
-      vyplacení půjček z fondu VZO 
- kontrola pracovišť 
- jednodenní zájezd  na  koupání – Liberec, Weiden, Praha - Čestlice ? 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
-      vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc květen 2011 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 

 
Červenec - 

- vyplacení půjček z fondu VZO 
- 12.7. porada VZO 
- rozbor hospodářských výsledků  za měsíc červen 2011 
-  porada závodu 6,13,20,27 
- 1,8,15,22,29 porada VJ Plzeňsko 
- kontrola pracovišť 
- víkendové koupání v Chorvatsku 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- stany Hracholusky 
-      vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc červen 2011 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 

 
Srpen - 

- 9.8. porada VZO 
- rozbor hospodářských výsledků za měsíc červenec 2011 
- 26.8.2011 bourání stanů Hracholusky 
- vyplacení půjček z fondu VZO 
- 3,10,17,24  – porada závodu 
- 5,12,19,26 – porada VJ Plzeňsko 
- Víkendové koupání v Chorvatsku 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- Země Živitelka – jednodenní zájezd do Českých Budějovic 
- kontrola pracovišť 
-      vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc červenec 2011 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 

 
Září  - 

-  vyplacení půjček z fondu VZO 
-  6.9. schůze VZO 
-  7,14,21,28 – porada závodu 
- dotace letních dětských táborů za rok 2011 
- rozbor  hospodářských výsledků za měsíc srpen 2011 
- příprava kolektivního vyjednávání pro rok 2012 – LB Minerals 
- 2,9,16,23,30 – porada VJ Plzeňsko 
- lístky na hokej HC Plzeň 
- jednodenní zájezd do Litoměřic na Zahradu čech 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- 10.9. turnaj v nohejbalu  - Máj Plasy 
- 10.9. ,, Den horníků“ -  Máj Plas 



- kontrola pracovišť 
-      vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc srpen 2011 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 

 
Říjen - 

- jednání a příprava kolektivního vyjednávání pro rok 2012 
-       vyplacení půjček z fondu VZO 
- 11.10. schůze VZO 
- kolektivní vyjednávání  2012  LB Minerals 
- kontrola pracovišť 
- lístky na hokej HC Plzeň 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- 5,12,19,26  porada závodu  
- rozbor hospodářských výsledků za měsíc září 2011 
- 7,14,21,28  porada VJ Plzeňsko 
- turnaj v bowlingu II. Třemošná 
-      vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc září 2011 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 

 
Listopad - 

- 8.11. schůze VZO 
- vyplacení půjček z fondu VZO 
- 2,9,16,23,30 – porada závodu 
- 4,11,18,25 – porady VJ Plzeňsko 
- kontrola pracovišť 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- lístky na hokej HC Plzeň 
- zájezd Aqwapalace Česlice Praha 
- vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc říjen 2011 
- rozbor hospodářských výsledků za měsíc říjen 2011 
- kolektivní vyjednávání pro rok 2012 LB Minerále 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerále 
 

Prosinec –     
-   vyplacení půjček z fondu VZO 

                             -      8.12. schůze VZO  
- rozbor hospodářských výsledků za měsíc listopad 2011 
- kolektivní vyjednávání pro rok 2012 LB Minerals 
- kontrola pracovišť 
- 7,14,21,28 – porada závodu 
- 2,9,16,23 – porada VJ Plzeňsko 
- lístky divadla Plzeň 
- jednání s pronajimatelem LDT  Máj Plasy  Ing.Markem Hanušem, řízení 

rekonstrukcí 
- zájezd advent – Norinberk   
- zájezd advent – Vídeň 
- zájezd za nákupy do Polska 
- lístky na hokej HC Plzeň 
- vyplacení podpor našim členům při dlouhodobé nemoci za měsíc listopad 2011 
- jednání s vedením v rámci VJ Plzeňsko a LB Minerals 

 

Další  kulturní a sportovní akce budou již tradičně aktuálně doplňovány dle 
požadavků, zájmu, nabídek a potřeb členské základny. 


