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Úvodní slovo předsedy CIPS

Mezinárodní sportovní rybářské konfederace (CIPS), který bude pořádán Českým rybářským svazem.

zanedlouho se všichni sejdeme v Praze v krásném jarním měsíci dubnu u příležitosti 38. kongresu 

Ferenc Szalay
                                                                

President

Confédération Internationale de la Peche Sportive

na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Tím ukázal svůj zájem o rozvoj sportovního

rybolovu, který zde všichni budeme reprezentovat. ČRS je národní federace s velkými 

úspěchy ve sportovním rybolovu, ale i při pořádání velkých mezinárodních akcí pro naše CIPS 

federace. Rád bych poděkoval našim českým sportovním rybářským přátelům za jejich aktivity 

při současném kongresu, který jak věřím, bude dalším úspěchem týkajícím se budoucnosti spor-

tovního rybolovu po celém světě. Nelze opakovat dostatečně často, že jedním z nejdůležitějších 

úkolů  naší komunity je jasně diskutovat o své situaci a určit, co dělat dál. Pro naše další působení 

potřebujeme, a je současně pro nás velmi důležité koordinovat, všechny tyto záležitosti. To budou 

hlavní témata diskuzí tyto tři dny v krásném hlavním městě České republiky.

Český rybářský svaz má dlouholetou tradici a zkušenosti, které již mnohokrát potvrdil, a to nejen 

stejně tak jako rybolovu obecně. Udržitelnost systému sportovního rybolovu na současné úrovni 

vyvolává nutnost posílit naše aktivity při ochraně životního prostředí a živých vodních organi-

smů. Máme za úkol stanovit přiměřená omezení a případné změny při ochraně světa vodních 

živočichů. Musíme jasně a rozhodně ukázat, že sportovní rybolov jde ruku v ruce s láskou k pří-

rodě, vede k její ochraně i k ochraně životního prostředí s cílem zachování ryb co do počtu 

i druhů. Toto budou hlavní body řešené našim 38. kongresem CIPS. Myslím, že je potřebné, 

aby byl sportovní rybolov prostřednictvím naší konfederace uznán za nedílnou součást meziná-

rodního sportovního hnutí vedle všech ostatních sportů. To je jeden z důvodů, proč jsme 

požádali Mezinárodní olympijský výbor o toto uznání a přijetí do „rodiny“ olympijských sportů. 

K tomu směřuje i naše úsilí být aktivním účastníkem a partnerem v každé mezinárodní organizaci, 

kde jsou řešeny otázky sportovního rybolovu. V našem neustále se měnícím a rychle se pohybujícím 

světě, kde informace a komunikace hrají klíčovou roli, by chtěl CIPS zahájit novou etapu. Chtěl by se 

stát centrem  informací pro všechny členy naší konfederace a také pro ty, kteří by chtěli poznat náš 

sport. Prioritou  bude propagace našeho sportu s cílem udělat jej zajímavějším a srozumitelnějším 

pro média, tedy nejen pro ty, kteří se o sportovní rybolov aktivně zajímají, ale prostřednictvím 

médií, pro každého. Domnívám se, že takovou pozornost si jeden z nejpopulárnějších sportů 

zaslouží. Srdečně Vás vítáme v Praze na 38. Kongresu CIPS a přejeme Vám krásný pobyt a zajímavé 

diskuze, které pomohou zajistit ještě úspěšnější budoucnost našemu milovanému sportovnímu 

rybolovu.  Doufám, že se vrátíte domů s potěšením, že jste se na této činnosti podíleli.

Vím, že náš úkol není snadný. Bude potřeba zodpovědět otázky týkající se sportovního rybolovu, 

Vážení sportovní přátelé,
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dovolte nám, abychom Vás jménem Republikové rady Českého rybářského svazu a jménem Moravského 

rybářského svazu, tedy jménem pořadatelské organizace,  pozvali na 38. kongres CIPS, který se uskuteční 

v Praze, hlavním městě České republiky, ve dnech 27.-30. 4. 2017. Český rybářský svaz, s několika organi-

začním změnami, byl založen v roce 1957, tedy v roce uspořádání 38. kongresu CIPS  slaví své 60. výročí  

svého založení. S ohledem na vývoj rybářství v našich zemích bychom chtěli připomenout, že různé 

nezávislé spolky a organizace zde mají již historii delší než 130 let. Samotná historie a tradice chovu ryb 

sahá až do 14 století, kdy byly na území Českého království zakládány soustavy rybníků, které  jsou v pro-

vozu  dosud a tvoří významnou rybniční síť, která je využívána komerčními a sportovními rybáři.

Vážení sportovní přátelé, dámy a pánové,

JUDr. Alexander Šíma

Český rybářský svaz

Předseda (president)

 MUDr.Josef Doležal

Organizační výbor 
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Český rybářský svaz společně s Moravským rybářským svazem , který je zastupován ČRS v mezinárodních 

organizacích a činnostech, má více jak  300 tisíc členů. Z této členské základy tvoří mládež do 18 let téměř 

30 tisíc členů. Sportovní činnost a práce s mládeží tvoří nedílnou a nikoliv nepodstatnou část činnosti 

našeho svazu.

ČRS  je členem CIPS  od roku 1960. První mezinárodní akcí, kterou jsme pořádali ve spolupráci s CIPS  bylo 

mistrovství světa v rybolovné technice 1966 ve Svitu. První kongres CIPS byl v ČR pořádán v roce 1972 

u příležitosti Mistrovství světa v lovu ryb udicí na řece Berounce, nedaleko od Prahy. Od 80. let minulého 

století se ČRS svou účastí stále více podílí na  mezinárodních sportovních akcích   v zahraničí, kde jsme 

získali již mnoho světových prvenství a další ocenění. Současně ČRS pořádá různá mistrovství světa 

ve všech rybářských sportech a v různých kategoriích. Toto období bylo zahájeno  Mistrovstvím světa 

v rybolovné technice v roce 1982 v Karlových varech, potom následovaly další soutěže mezinárodního 

významu  v lovu ryb udicí a v lovu ryb na umělou mušku (fly fishing WC)  i v rybolovné technice (castingu). 

Všechny pořádané soutěže byly vždy účastníky a CIPS pozitivně hodnoceny.

Poslední kongres  CIPS jsme u nás pořádali v roce 2007. Tento kongres byl velmi dobře zorganizován  a 

pamětníci, kteří zde v Praze byli před 10 lety, na něj stále vzpomínají. Byl to kongres, kde bylo historicky 

zatím nejvíce federací a nejvíce účastníků. Tímto výčtem a ohlédnutím za minulou činností našeho svazu 

bychom Vás chtěli ubezpečit, že  kongresu CIPS se budeme věnovat s důležitostí tomu odpovídající.

Přijměte naše pozvání na CIPS Kongres  do našeho hlavního města. Doufáme, že budete s pobytem 

v Praze, s programem a organizací spokojeni jako v letech předchozích.
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CIPS Kongres 2017 – všeobecné a důležité informace

 

(Confederation Internationale de la Peche  Sportive) jsou publikovány na webových stránkách 

CIPS (http://www.cips-fips.com/cips/index2.html)  a také na webových stránkách pořadatele 

(Český rybářský svaz): https://www.rybsvaz.cz)

Pořadatel:

Český rybářský svaz                                 

Nad Olšinami 31

100 00 Praha 10

Česká republika

Telefon: +420 274 811 751

Fax: +420  274 811 754

Email: 

Web: www.rybsvaz.cz

rada@rybsvaz.cz

Organizační výbor:

MUDr. Josef Doležal                               

mezinárodní pořadatel, 

pověřený Republikovou radou ČRS

Email: 

Telefon: +420 603 418 049

Ing. Jana Zemánková                               

Email: 

Telefon: +420 607 532 744

Barbora Cirklová                               

Email: 

Telefon: +420 603 850 558

josef.dolezal@chirobory.cz

zemankova@rybsvaz.cz

barcacirklova@volny.cz

Další členové organizačního výboru:

Prof. Claudio Matteoli (CIPS-Itálie), JUDr. Alexander Šima (předseda ČRS), ing. Jan Štípek (jednatel ČRS), 

PhDr. Otakar Brož,  Bc. Petra Hnízdilová, ing. Radka Bauerová (všichni Český rybářský svaz), Jan Luxa  

Paola Altobeli, Barbara Durante (CIPS-Itálie).

Člen CIPS

 

 

Člen ICSF  Člen EAF  

(European Anglers Federation)

Člen Českého 

olympijského výboru 
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Všeobecné a důležité informace týkající se kongresu CIPS 2017
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Termín konání kongresu:
27. – 30. dubna 2017

Ubytování a místo konání 38.kongresu CIPS:

HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE

Koulova 15

160 00 Praha 6

www.internationalprague.cz

GPS: 50.1094389N, 14.3930794E

Hotel je situován do klidné části Prahy 6. Vzdálenost od letiště Praha-Ruzyně je přibližně 15 minut 

autem. Do historického  centra Prahy se  se z hotelu dostanete Metrem ze stanice linky A Dejvická, 

která je 10 minut chůze od hotelu nebo 2 stanice tramvají. Linkou A pojedete 3 stanice (méně jak 

10 minut) a výstupní stanicí bude stanice Metra A -  Staroměstská.

Podrobnosti k ubytování v  hotelu International:  

Pokoje: Jednolůžkové pokoje pro všechny účasníky, Bude-li zájem jsou k dispozici i pokoje dvojlůžkové

  

Celý program kongresu, conference, symposia, zahájení a ukončení CIPS kongresu 2017 bude v hotelu 

International, v jeho kongresovém centru. 

Parkování: Hotelové parkoviště je k dospozici pro účastníky Kongresu CIPS. Parkoviště bude hrazeno 

účastníky v hotelové recepci.

 

Bezplatně bude zajištěn transport pro všechny účastníky do hotelu před zahájením kongresu a zpět 

na letiště po jeho ukončení. V případě, že budete požadovat transport z letiště do hotelu a zpět, 

vyplňte prosím údaje v přihlášce účastníka týkající se Vašeho letu – datum a čas příletu (odletu), 

jméno letecké společnosti a číslo letu. Bezplatný transport a jeho zajištění je možné pouze 

od 26. dubna do 30. dubna 2017.

Doprava z letiště Praha – Ruzyně do hotelu a zpět:

Ubytování mimo termín kongresu: cena je přibližně 70€ na osobu/den v jednolůžkovém pokoji včet-

ně snídaně. Mimořádné ubytování v kongresových mimořádných cenách pro účastníky může být 

zajištěno před kongresem i po kongresu. Toto ubytování nad rámec kongresu zajistíme, avšak 

nebude placeno  přes pořadatele, ale samotným účastníkem přímo v hotelu.

38. kongres CIPS 2017
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Program:     

Středa, 26. dubna 2017

Příjezd členů předsednictva CIPS

Čtvrtek, 27. dubna 2017

Příjezd účastníků do 14 hod.

   9.00 – 13.00 hod. Zasedání předsednictva CIPS

14.00  – 16.30 hod. Symposium (životní prostředí a jeho ochrana, mládež v rybářských sportech atd.) 

                               Program symposia bude stanoven později.

Email: josef.dolezal@chirobory.cz

Chceme požádat všechny delegáty, kteří mají zájem zpracovat přednášku (prezentaci)  pro CIPS 
symposium na uvedená témata (mládež, životní prostředí a jeho ochrana, antidoping atd.), aby 
svůj zájem a název prezentace sdě lili pořadatelům na adresu uvedenou níže nejpozdě ji 
do 20. dubna 2017. Délka prezentace nesmí být delší než 10-12 minut, potom bude následovat 
diskuse. Program symposia obdrží všichni účastníci při příjezdu. 

17.00 hod Slavnostní zahájení 38.kongresu CIPS

19.00 hod. Slavnostní večeře

 

Pátek, 28.dubna 2017

  9.00 – 13.00 hod. Zasedání FIPS e.d. 

13.00 – 14.00 hod. Oběd

14.00 – 18.00 hod. Zasedání FIPS-M 

14.00 – 18.00 hod. Zasedání FIPS-Mouche 

19.00 – 20.00 hod. Večeře

Sobota, 29.dubna 2017

 9.00  – 13.00 hod. CIPS kongres – plenární zasedání

13.00 – 14.00 hod. Oběd

14.30 – 18.00 hod. Odpolední kulturní program pro účastníky Kongresu CIPS

            19.30 hod. Slavnostní závěrečný banket 38. kongresu CIPS

Neděle, 30.dubna 2017

V průběhu dne odjezd účastníků

38. kongres CIPS 2017

Praha, Česká republika

27. – 30. dubna  2017
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Cena (kongresový poplatek)

V ceně je zahrnuto: 3 dny ubytování se snídaní, možnost účasti na a všech jednáních CIPS kongresu 

podle programu, stravování po celou dobu kongresu (uvedeno v programu), kongresové dokumenty, 

taška, visačka a suvenýry. Účast na zahajovacím a  závěrečném banketu, dále na kulturním programu.

Cena pro deláty kongresu – 640€ 

V ceně je zahrnuto: 3 dny ubytování se snídaní, stravování po celou dobu kongresu (uvedeno v pro-

gramu). Účast na zahajovacím a závěrečném banketu, dale na kulturním programu.

Cena pro doprovázející osoby – 500€

Úhrada kongresového poplatku bankovním převodem musí být uskutečněna nejpozději do 

25. března 2017

ACCOUNT NO. (IBAN)

BENEFICIARY

BENEFICIARY’S BANK

SWIFT CODE 

CZ6701000001153539450287

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – RADA

NAD OLŠINAMI 31

100 00 PRAHA 10

KOMERČNÍ BANKA, a. s.

Václavské náměstí 42

114 07 PRAHA 1

KOMBCZPPXXX

38. kongres CIPS 2017
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Přihláška a datum odeslání

Je v příloze  této pozvánky a je k dispozici na  

webových stránkách CIPS nebo pořadatele.

Přihláška musí být odeslána 
(upřednostňujeme  email) na adresu:

Český rybářský svaz

Nad Olšinami 31

100 00 Praha 10

Czech Republic

Email:  

Fax:+420  274 811 754

zemankova@rybsvaz.cz

Datum odeslání přihlášky:

Nejpozději do 25. března 2017                                     

Pořadatel musí odeslat jména všech delegátů ze všech národních federací do sekretariátu CIPS 

nejpozději 30 dní před zahájením 38.kongresu CIPS.

Důležité upozornění:

Prosíme účastníky (delegáty), kteří potřebují VÍZA pro vstup do České republiky, aby se obrátili na 

pořadatele s žádostí o zaslání  zvacího dopisu. Za tímto účelem potřebujeme následující informace: 

jméno účastníka (delegáta), trvalou adresu jeho pobytu a číslo cestovního dokladu.

Prosím kontaktujte nás urychleně  na této emailové adrese: 

Seznam zemí, pro které je potřebné VÍZA do České republiky, je uveden v příloze této pozvánky.  

josef.dolezal@chirobory.cz

38. kongres CIPS 2017
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Kongresové jazyky:

Pořadatel zajistí v průběhu kongresu kabinový překlad v průběhu kongresu z angličtiny do fran-

coužštiny a z francoužštiny do agličtiny. Tyto překlady se týkají: symposia, slavnostního zahájení, 

zasedání FIPS e.d., FIPS-M a plenárního zasedání. Zasedání  FIPS-Mouche je pouze v anglickém 

jazyce. Všechny předkládané dokumenty a zprávy budou v anglickém a francouzském jazyce.

Pořadatel zajišťuje  kompletní zvukový záznam ze všech jednání 38. kongresu CIPS 2017.

Mapa části Prahy s okolím hotelu:
Jak je vidět na mapě města, Hotel International je blízko letiště Praha – Ruzyně, stejně tak jako  od 

historického centra Prahy.  Dominanta Prahy – Pražský hrad - je taktéž nedaleko. 
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Hlavní město České republiky Praha se nachází v samém srdci Evropy na místě, které bylo od nepaměti 

průnikem kontinentálních obchodních cest. Pražský hrad byl založen v 9. století a od 10. století byl sídlem 

českých knížat a králů. V polovině 14. století se Praha stala centrem Svaté říše římské a třetím největší evropské 

město co do velikosti populace. Je to  místo, kde se na trůně vystřídalo několik velmi důležitých evropských 

dynastií a královských rodů jako Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci Habsburkové a další. Jako součást 

habsburské monarchie Praha zůstala hlavním městem českých zemí. V průběhu 19. století se stala nejsilnější 

součástí Rakousko-Uherské ekonomiky.

Historie

Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se setkávala česká, německá i židovská kultura. Po vzniku 

Československé republiky v roce 1918 se Praha stala hlavním městem nového státu. To mělo za následek 

rozšíření svého území a významné rozšíření výstavby. V současné době je Praha  největší město v ČR s více 

než jedním milionem obyvatel o rozloze přes téměř 500 kilometrů čtverečních. V návaznosti na sociální a 

ekonomické změny v roce 1989, Praha posílila své historicky silné vazby s dalšími městy ve střední Evropě. 

Postupně získává stále se zlepšující postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Staletí výstavby dala 

vzniknout výjimečnému architektonickému komplexu, který je ve světě unikátní, pokud jde o jeho velikost a 

koncentraci kulturního dědictví. Zde se mísí a proplétají různé architektonické styly a jejich symbióza vytváří 

jedinečnou městskou atmosféru. Nejcennější část centra města o rozloze 866 hektarů je pražskou památková 

rezervací, kterou byla vyhlášena v roce 1981 a později v roce 1992 zařazena na seznam světového kulturního 

dědictví UNESCO. Praha je sídlem nejvyšších legislativních, správních a politických orgánů, parlamentu, 

vlády a prezidenta republiky, stejně tak jako nejvýznamnějších společenských, kulturních a vzdělávacích institucí. 

Město je vstupní branou do České republiky. Další informace týkající se Prahy, její historie a současnosti 

můžete najít prakticky v každém turistickém průvodci o Praze.


