
Vážení členové bývalé Rybářeké a Ichtyologické Sekce ČZS i ostatní kolegové Ryboznalci, 

Jak jsme Vám avizovali, proběhla během minulé konference Rybikon valná hromada naší sekce. 

Hlavním bodem programu bylo další směřování RIS. Proběhla diskuse o možné úloze RIS jakožto 

platformy pro styk rybářů a ichtyologů z praxe a z akademické sféry. Velká diskuze se týkala statusu 

RIS v rámci ČZS. Výbor RIS musel s politováním konstatovat, že podpora a komunikace ze strany ČZS 

je nulová. Předsedovi ČZS jsme dali na vědomí nespokojenost nad malou podporou a absencí 

komunikace a opakovaně jsme ho žádali o podporu RybIKonu 2016. Písemně vůbec nekomunikoval, 

pouze ústně vzkázal, že nám žádnou podporu nedá. 

Vzhledem k tomu, že výbor RIS hledal i další způsoby zastřešení, vyslechli jsme prezentaci předsedy 

České limnologické společnosti doc. Martina Rulíka, PhD. ČLS je zřetelně životaschopnější má aktivní 

komunikativní vedení a aktivně podporuje činnost svých poboček a odborných skupin, má 

vypracovaný systém podchycení zájmu mládeže, aktivně se účastní práce Evropské federace 

limnologických společností apod. Více info: http://www.limnospol.cz/cz  

Po diskusi byli přítomí vyzváni, aby hlasováním vyjádřili svůj názor na další existenci RIS. Byly 

navrženy 4 možnosti, které uvádím i s počtem hlasů:  

 

Možnost: Hlasy z řad členů RIS Hlasy z řad ostatní rybářské a 
ichtyologické veřejnosti 

1 setrvat v ČZS 4 3 

2 převést RIS do ČLS 10 10 

3. vytvořit vlastní subjekt 0 0 

4. jiný návrh 0 0 

 

Na základě takovéto bilance valné hromady RIS se výbor RIS rozhodl doporučit přechod sekce do 

ČLS. V rámci ČLS vznikla 26.6.2018 Ichthyologická a rybářská odborná skupina či sekce, která 

svolává další ichtyologickou konferenci v 10-11.10 2018 (viz http://www.rybarstvi.eu/ ). Na tomto 

setkání by mělo být zvoleno vedení sekce pro další období . Z těchto důvodů je plánované setkání pro 

budoucnost české ichtyologie a rybářiství velmi významné a proto apelujeme na co nejhojnější 

účast. Hlaste se na výše uvedné webové adrese.  

Ti, kteří dosud nejsou členy ČLS a nechtějí zůstat mimo hlavní proud, prosím vyplňte urychleně 

přiloženou přihlášku, též na  http://www.limnospol.cz/cz/menu/16-0-0/prihlaska-k-clenstvi ať 

můžete aktivně zasáhnou do života naší nové odborné skupiny.  

Prosíme tež posílat Dr.Jurajdovi návrhy na aktivní kandidáty na členy výboru nové odborné 

skupiny. Rovněž prosím přemýšlejte o obohacení našeho spolkového života. 

 

Na další  setkání a spolupřáci se těší 

Výbor RIS ČZS „v demisi“, Martin Čech, Pavel Jurajda, Lukáš Kalous, Jan Kouřil, Jan Kubečka 

http://www.limnospol.cz/cz
http://www.rybarstvi.eu/
http://www.limnospol.cz/cz/menu/16-0-0/prihlaska-k-clenstvi

