
 

 

Studenti, víte, která lukrativní 

brigáda je ta nejlepší? 

…ta, která není jen brigádou! 
 

 

…že je nejlepší výdělek ten nejvyšší, 

s tím bude asi většina souhlasit. 

…a že byste hodně litovali, 

nechat si ujít tak výjimečnou příležitost  

„zažít chmelovou brigádu“, 

s tím budou souhlasit i vaši rodičové.   …pokud vás pustí :-) 
 

 

 

 

 

Využijte tuto jedinečnou možnost dobře si vydělat cca 14.000 – 21 000 Kč za 14 dní a zažít to, na co tak 

rády vzpomínají celé generace. Protože chmelová brigáda není jen o práci. To ale pochopíte až tehdy, když ji 

zažijete s těmi, které máte rádi. Představte si, jak byste za pár let litovali, že jste tuto možnost prošvihli! 

 

Kvůli koronaviru se do Česka nedostanou zahraniční pracovníci. Ti už dávno vědí, že kdo chce dobře a rychle vydělat 

i 1500 Kč za den, pracuje na zemědělských kampaních. Sice se dělá na úkol, ale zvládají ho i 16-letí středoškoláci, 

kteří ještě stále jezdívají s některými školami. Posuďte sami: 
 

 

 

• CO? „Zapichování drátků“ a „Zavádění chmele“ (videa na YouTube) 

• KDE? Čechy (okres Louny a okres Rakovník), Morava (Tršicko – 
oblast mezi Přerovem a Olomoucí) 

• KDY? Zhruba v období od 15. – 30. dubna (zapichování) anebo    
1. – 20. května (zavádění). Podle toho kde a také podle počasí. 
Nástupní termín se domlouvá cca týden předem.  

• Nadstandardní výdělek. Chmelaři pro vás připravili i další finanční 
bonusy, např. automatickou prémii +35,-Kč/hod (za dokončení 
práce apod.). Denně si tak můžete vydělat 1.000-1.500 Kč (8-10h) 
čistého, tzn. přivézt si domů celkem 14.000-21.000 Kč/14 dnů 
práce (den volna je zpravidla jen jeden a domlouvá se podle 
počasí).  

• Výplata: na místě, v hotovosti, před odjezdem domů! Takže, kdo 
rychle dává, dvakrát dává? :-) 

• V případě zájmu dáváme i zálohy už v průběhu brigády. 

• Jídlo a ubytování je bezplatné. Cestovné na místo a zpět se 
proplácí.  

• Ubytování je organizováno tak, že jsou na ubytovně jen studenti. 
Na ubytovnách bude bydlet max 25 osob (limit daný vládou), 
takže někteří budou bydlet po dvou, po třech, po čtyřech, což za 
dřívějších studentských let byl nesplnitelný sen:-). Samozřejmě 
zvlášť muži a ženy…:-I 

• Dovoz jídel (3-5x denně) zajišťují ověřené firmy s dlouholetou 
tradicí. 

• Bezpečí pro vás. Studenti budou vlastně po celou dobu součástí 
izolované skupiny, která bude bydlet na ubytovně, chodit do 
práce a zpět. Ubytovny jsou zpravidla na kraji obce, takže ani zde 
nehrozí nekontrolovaný kontakt s lidmi.  

• Bezpečí pro vaše rodiče. Nenamlouvejme si, že si mladí lidé ani 
dnes občas nevyjdou ven. Vystavují tak, zejména starší rodiče, 
riziku nákazy. Když budete pracovat 14 dní v relativně izolované 
skupině, jsou vaši rodiče v bezpečí nejen když jste doma, ale mají 
jistotu, že jste se také zdraví vrátili.  

• Příjemná práce. Budete pracovat na chmelnici, za příjemného 
květnového počasí, na zdravém vzduchu, nejčastěji blízko přírody.  

• Ve dvou se to táhne lépe, ve třech ještě líp. Vezměte s sebou 
kamarády, sourozence, a užijte si práci spolu! Pracovat můžete i 
ve větších odstupech, takže i tímto jsou eliminována rizika.  

• Je nám líto, ale nabídka je určena zejména pro ty ve věku 18        
a více let (nejen pro studenty), protože očekáváme, že většina 
z Vás využije nabídku bezplatného ubytování. Upřímně, tento 
způsob je podle nás rozhodně i bezpečnější, než kdybyste měli 
denně dojíždět svozovými autobusy. Navíc, svozové autobusy se 
vztahují pouze na větší města v blízké dostupnosti chmelnic, jako 
jsou Louny, Most, Chomutov, Rakovník, a na Moravě Olomouc a 
Přerov. 

• Zdraví na prvním místě. Ujišťujeme Vás, že podmínkám studentů, 
a všem myslitelným zdravotně-hygienickým opatřením, věnujeme 
maximální pozornost. Domníváme se, že se jedná v současné 
době o jednu z vůbec nejbezpečnějších prací.  

 

 Info a přihlášky  

na 731 155 896 nebo 739 364 437 (Po – Pá: 9:00 – 16:30), e-mail: info@uzzcr.cz           …těšíme se na Vás:-) 


