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Brigádní povinnosti: 

•  Odpracování 20 h/rok, nebo finanční náhrada 700 Kč/rok, nebo náhrada ve formě 200 kg množství 
obilí. Brigádní povinnosti musí být vždy schváleny výroční členskou schůzí (VČS) 

Plánované brigády: 

•  Probíhají každý rok v termínu březen až listopad 

•  Brigáda se koná vždy třetí sobotu v měsíci 
•  Čas rezervovaný pro brigádu je 7:30 – 16:00 (8,5h)  - změna časového plánu vyhrazena 

•  Není nutné se účastnit po celou dobu trvání, lze dle časových možností odpracovaný čas jednotlivců 

krátit 
•  Sraz, pokud není domluveno jinak, je v klubovně pod pivovarem 

•  Rozpis termínů s obsazením vedoucích je sestaven výborem nejpozději do VČS, kde bude VČS pro 

daný rok schválen  

•  Jako vedoucí brigád mohou být členové výboru, nebo členové z řad MO schválení výborem. Vedoucí 

musí být určeni nejpozději do sestavení plánu brigád před VČS 

•  Výměna vedoucích, nebo jejich náhrada je možná po domluvě i v průběhu roku 

•  Plán práce na jednotlivé termíny je stanoven hospodářem a diskutován na výborové schůzi 

předcházející termínu brigády v daném měsíci 

•  Odpracovaný čas jednotlivců zapisuje vždy vedoucí, nebo pověřený pracovník 

•  Odpracované hodiny jsou zaznamenávány do brigádních povinností 

Mimořádné brigády: 

•  Mimořádné brigády jsou vyhlašovány, pokud je zapotřebí vykonat činnost na soustavě pod 

pivovarem, na revíru, přípravy na výlov, případně výlovy, nebo v rámci jiné např. propagační 
činnosti 

•  Při vyhlášení mimořádné brigády jsou členi informováni o termínu osobně, emailem, na webu MO 
nebo telefonicky 

•  Vedoucí mimořádné brigády je určen hospodářem, který mu předá i plán práce na mimořádný termín 

•  Není nutné se účastnit po celou dobu trvání, lze dle časových možností odpracovaný čas jednotlivců 

krátit 
•  Sraz, pokud není domluveno jinak, je v klubovně pod pivovarem 

•  Odpracovaný čas jednotlivců zapisuje vždy vedoucí, nebo pověřený pracovník 

•  Odpracované hodiny jsou zaznamenávány do brigádních povinností 

Individuální brigády: 

•  Po domluvě s hospodářem, brigádním referentem, nebo jiným členem výboru je možné plnit brigádní 

povinnosti i mimo stanovené termíny individuálně. 
•  Podmínkou jsou minimálně 2 účastníci brigády. 

•  Hospodář určí vedoucího, který zájemci zajistí nářadí pro výkon činnosti, předá plán práce a provede 

kontrolu odvedené činnosti 

•  Odpracovaný čas jednotlivců zapisuje vždy vedoucí, nebo pověřený pracovník 

•  Odpracované hodiny jsou zaznamenávány do brigádních povinností 
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Kontrola rybí obsádky: 

•  Každý rok do VČS vytvoří hospodář s pověřením výboru seznam služeb s rozpisem vedoucích pro 
kontrolu rybí obsádky 

•  Jako vedoucí brigád mohou být členové výboru, nebo členové z řad MO schválení výborem 

•  Každý vedoucí má na starosti celý kalendářní týden dle rozpisu, ve kterém kontrolu provádí. 

•  Vedoucí sleduje po celý týden stav na soustavě a v případě jakékoliv nestandardní situace okamžitě 

kontaktuje hospodáře 

•  Členové z řad MO, kteří nejsou vedoucími a mají zájem o kontrolu rybí obsádky, se mohou obrátit na 
výbor MO a domluvit se s nějakým vedoucím dle rozpisu termínů a kontroly provádět společně. 

•  Odpracované hodiny při kontrole rybí obsádky jsou zaznamenávány do brigádních povinností 
•  Odpracovaný čas jednotlivců zapisuje vždy vedoucí, nebo pověřený pracovník 

Brigádní povinnosti – úlevy a bonusy: 

•  Při fyzickém odpracování minimálně 80 (20 + 60 hodin nad stanovený rámec) brigádních hodin, bude 

členovi MO vydána v následujícím roce územní mimopstruhová povolenka zdarma  

•  Osvobozeni od brigádní činnosti jsou starobní důchodci nad 65 let včetně, ZTP, ženy a děti do 15 let 
včetně 

•  Rybolov na „Výtažníku“ dle následujících pravidel 

Pravidla rybolovu „Výtažník“: 

•  Chytat je možné od 1. 5. do 15. 10. v daném roce 

•  Chytat mohou: 

o důchodci starší 65let (členové MO), kteří jsou minimálně 5 let členem MO Unhošť  

o děti při schůzkách rybářského kroužku 

o hosté schválení výborem MO 

o členové výboru MO 

o členové MO, kteří provádí kontrolu rybí obsádky a současně mají fyzicky splněny brigádní 

povinnosti pro aktuální kalendářní rok, mohou chytat počínaje týdnem, ve kterém provádí 

kontrolu rybí obsádky 

•  Evidence úlovků: 

o každému rybáři bude vystaven úlovkový lístek a pro každého platí povinnost veškeré úlovky a 

docházky evidovat. Řádně vyplněný úlovkový lístek do 30. 10. daného roku odevzdat 

hospodáři MO 

•  Počet úlovků: 

o je možno si ponechat max. 1 ks týdně (kapr, amur, lín), dravá ryba je hájena celoročně bez 

výjimky 


