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V programu Ryby15 je řešení evidence brigádního omezení pomocí výběrového políčka pro 
každý rok samostatně. Lze zvolit pouze jednu z nabízených možností. V jedné z předchozích 
aktualizací byly doplněny ještě možnosti Dorost a Osvobozen. V předchozí verzi programu (Ryby 
Profesionál 14) byla možnost nastavení brigádního omezení „Jiné“ nebo bylo možné dopsat vlastní 
text. Ve verzi Ryby15 není možnost Jiné, ale bylo použito označení „Osvobozen“. Dále není možno 
vepisovat libovolná brigádní omezení.

Po převodu dat z verze RP14 do Ryby15 mohlo dojít, pokud jste použili ve verzi RP 14 
možnosti „Jiné“ nebo jste zapisovali omezení odlišná od nabízených hodnot, k tomu, že členové, 
kteří mají v kolonkách pro brigádní omezení pro daný rok jinou hodnotu, než je v nabídce 
výběrového tlačítka, nebyli v nové verzi Ryby15zahrnuti do výběru karet.

Toto je třeba nyní vyřešit ručním přenastavením brigádního omezení u těch členů, kteří mají 
v kolonkách brigádního omezení z RP 14 převedenu jinou hodnotu (údaj) než nabízí výběrová 
kolonka v Ryby15. 

Zde je doporučený postu:

1) otevřete karty členů s přednastaveným filtrem (neměňte jeho nastavení)
2) po otevření karet v nabídce karty člena klikněte na Filtr a dále na Filtr SQL
3) na místo předdefinovaného SQL dotazu 

SELECT * FROM Cleni WHERE ID>0 ORDER BY Prijmeni

zapište tento (původní upravte), POZOR, nesmí chybět žádný znak (můžete celý 
příkaz zde zkopírovat a vložit do políčka SQL filtru v Ryby15)!

SELECT * FROM Cleni WHERE BrigadniOmezeni2015='Jiné' ORDER BY Prijmeni

v případě potřeby řazení podle čísel legitimací můžete zapsat toto : 

SELECT * FROM Cleni WHERE BrigadniOmezeni2015='Jiné' ORDER BY Legitimace

4) nyní na všech kartách členů výběru nastavte u každého roku jednu z možností brigádního 
omezení, kterou nabízí jednotlivá výběrová políčka pro jednotlivé roky

5) stejný postup opakujte pro všechna odlišná brigádní omezení, která jste v RP 14 použili a 
která nenabízí Ryby15 (například namísto 'Jiné' zapište 'To vaše')

Celá „oprava“ v rámci MO by měla trvat jen řádově jednotky minut!
Za vzniklé potíže se omlouvám!

Petrův zdar!

Miroslav Jílek


