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ZÁPIS č. 2/2014
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne
a
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu se zástupci klubů dne

Kolín, 29.08.2014 a 30.08.2014
Přítomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Jakub Máša, Martin Uherka
Nepřítomen: jiří Škarabela
Hosté: Štěpánka Fůrová (po celou dobu jednání), Radek Honzíček, Ivo Kracík (od 22:00 hod)
Kluby: KCC Sokol České Budějovice, KC SPŠS Tábor, VKC Kolín, SK AFK Respo Kutná Hora, KC
Náchod Plhov, SK RG Prostějov, KK Brno, KK Nový Lískovec Brno, TJ Znojmo MS YMCA
1. Informace o ME U21 v Olomouci
Stručné zhodnocení uskutečněné významné mezinárodní akce, kterou Mistrovství Evropy hráčů
v korfbalu do 21 let nepochybně je, musí být a oprávněně je pozitivní. Organizační bylo prakticky
bezchybné a veškeré drobné nedostatky dokázal organizační tým nepozorovatelně vyřešit k
všeobecné spokojenosti. ČKS disponuje písemnými ohlasy od účastnických týmů, kde si organizaci
pochvalují a zejména oceňují lidský přístup organizátorů. To nás velice těší, jelikož naším cílem bylo
sestavit organizační tým, který bude dílčí činnosti dělat s radostí a nikoliv z nutnosti či donucení.
Jistě není bez zajímavosti, že velice kladně byl, mimo jiné, hodnocen výběr místa, a to jak ze strany
Mezinárodní korfbalové federace (IKF – International Korfball Federation), tak ze strany všech
zúčastněných zemí. Zahraniční účastníci si velice pochvalují krásu Olomouce. Zejména hráči Belgie
a Nizozemska plánují v příštím roce návštěvu Olomouc a Olomouckého kraje při soukromé
příležitosti, nespojené se sportovním turnajem.
Zklamáním je návštěvnost turnaje, která nepřesáhla 500 osob na hrací den, přičemž prvotní odhad,
alespoň v úvodní a play-off části turnaje, byl alespoň dvojnásobný. Ačkoliv se nabízí omluva díky
nadprůměrně teplému počasí, mrzí nás, že diváci si neuvědomili skutečnost, že mistrovství není
samozřejmou záležitostí.
V rámci kampaně proběhla ukázka korfbalu i na vybraných školách v kraji. Setkali jsme se vcelku se
zájmem nejen žáků, ale i některých učitelů, se kterými jsme navázali další spolupráci o možném
zařazení korfbalu do pravidelných pohybových aktivit mládeže.
Přínosem pro Olomouc a Olomoucký kraj je bezesporu propagace v očích zahraničních
návštěvníků. Bylo příjemné vidět, že návštěvníci si uvědomují, že nejen Praha, Český Krumlov či
Kutná Hora jsou pro turisty atraktivní města.
Druhým přínosem je ekonomický zisk regionu, kdy náklady na zajištění turnaje činili necelých 2
miliony Kč, přičemž většina nákladů (cca 80%) byla investována právě v Olomouci a Olomouckém
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kraji. Sekundární zisk regionu a to ze strany samotných účastníků a fanoušku a to jak na zajištění
ubytování a stravy, tak ale i osobní útrata účastníků turnaje je odhadována stejně vysokou sumou.
Co se týče sportovní stránky turnaje, i tu je třeba hodnotit velice nadprůměrně. Finálový zápas
celého turnaje byl soubojem mezi Nizozemskem a Belgií byl skutečným vyvrcholením, které se
dlouhou dobu pravděpodobně neuvidí. Překvapivé bylo neustálé vedení Belgie, které Nizozemsko
dokázalo smazat poslední střelou 0,1 sekundy před koncem utkání. Belgie rozhodla o svém titulu až
v úchvatném prodloužení. Po téměř čtvrt století tak zná korfbalový svět jiného vítěze než
Nizozemsko a my všichni můžeme být spokojeni, že se to stalo právě v Olomouci. Olomouc se tak
nesmazatelně zapsala do historie mezinárodního sportu a bude pro mezinárodní korfbal obdobný
pojem, jako je například pro naše hokejisty Nagano.
Česká republika obsadila konečné 5. místo. Těžko tento výsledek v současnou dobu hodnotit,
jelikož z minulosti jsme byli zvyklý na medaile a toto umístění může tedy být bráno jako neúspěch.
Pro objektivitu je ale nutno zmínit, že po nepovedeném startu do turnaje, kdy jsme jasně prohráli s
Belgií, poté těsně s Německem (to nakonec skončilo až za námi) a poté I s Anglií, bylo páté místo
maximem, kterého jsme mohli dosáhnout a což se nám i podařilo. Druhá část turnaje byla jasně v
režii našich reprezentantů a soupeře z Polska, Ruska a Katalánska jsme dokázali suverénně porazit
rozdílem třídy. Konec turnaje byl tak pro náš výběr více než optimistický a to zejména díky
předvedené hře. Druhý, poměrně významnější faktor je ale v budoucnosti našeho výběru. I když
mistrovství bylo pro hráče do 21 let, základní sestava ČR měla věkový průměr necelých 18 let, což
samozřejmě neomlouvá konečně umístění, ale dává velký příslib do budoucna, neboť konečné
páté místo znamená postup na Mistrovství světa hráčů do 23 let, které bude na pořadu v roce
2016.
2. Členská základna – výkaznictví pro MŠMT
Byla vysvětlena metodika vykazování členské základny jednotlivým subjektům. Jedná se celkem o
tři výkazy – České unii sportu, Českému olympijskému výboru a Ministetsvu školství mládeže a
tělovýchovy.
Česká unie sportu sbírá údaje o členské základně prostřednictvím svých okresních sdružení. Údaj
slouží zejména pro vnitřní účely ČUS v souvislosti s žádostí o dotace. Sportovních klubů se týká sběr
dat s ohledem na možné financování z programu III MŠMT pro rok 2015. Podklady pro vyplnění
žádosti obdrželi kluby prostřednictvím okresních sdružení.
Český olympijský výbor požadoval výkaz aktivních hráčů do 19ti let, kteří se v roce 2013 zúčastnili
alespoň 3 kol organizovaných soutěží příslušného svazu. Český korfbalový svaz ve spolupráci s kluby
vykázal celkem385 sportovců. Statistika byla zjišťována za účelem výpočtu příspěvku jednotlivým
sportovním svazům z prostředků získaných z loterijních odvodů.
Pro ministerstvo je členská základna jedním ze zásadních údajů týkající se informačního,
statistického charakteru. Počet členů má zásadní vliv na výši přidělené dotace. Tento výkaz je
nedílnou přílohou žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2015.
Do jmenného seznamu se uvádí aktivní sportovci, trenéři, rozhodčí a funkcionáře, ale i osoby, které
jsou s korfbalem spřízněné, a hlásí se k němu.
S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů se neuvádí rodné číslo členů. Novým údajem je
vyplnění alespoň jednoho kontaktního spojení na člena (adresa bydliště, tel., mob., e-mail) pro
následnou kontrolu členské základny.
(Termín využití nového údaje určí MŠMT – pravděpodobně až pro stanovení dotace na rok 2016.
S opatrnosti ale u osob, kde data jsou Vám známa, vyplňujeme již nyní).
Kluby byly vyzvány k revizi vyplněné statistiky, kterou případně mohou obratem doplnit.
3. Valná hromada ČKS
Díky novele Občanského zákoníku je nutno provést úpravy stanov.
Další úprava stanov je ve smyslu rozšíření působnosti o vzdělávací aktivity a spolupráci s jinými
subjekty za účelem zprostředkování a realizace jejich projektů. Tato úprava je zamýšlena za účelem
získání akreditace MŠMT na vzdělávací projekty, převážně korfbalová školení.
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Změnu stanov lze rozdělit i na 2 etapy, kdy novelizace v důsledku Občanského zákoníku je nutno
provést nejpozději do konce roku 2016.
Zásadní změny týkající se stanov jsou následující:
 Občanská sdružení se mění na spolky, organizační jednotky se mění na pobočné spolky
 Bez odkladu změnit ve stanovách ta ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími
ustanoveními NOZ

Do 1. 1. 2016 přizpůsobit název spolku novému občanskému zákoníku

Do 1. 1. 2017 přizpůsobit znění stanov novému občanskému zákoníku
 Přizpůsobit terminologii NOZ (např. právní osobnost, svéprávnost)
 Podnikání či jiná výdělečná činnost může být jen vedlejší činností spolku
 Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku
 Spolek má možnost získat status veřejné prospěšnosti
 Spolkové věci již nebudou v gesci Ministerstva vnitra, ale rejstříkových soudů
 Návrh na změnu zápisu v rejstříku spolků (např. při změně stanov) se podává u příslušného
rejstříkového soudu
 Hlavní spolek je zavázán společně a nerozdílně za právní jednání pobočného spolku vzniklá
přede dnem zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku
 Spolek musí mít alespoň statutární orgán a nejvyšší orgán (statutární orgán může být zároveň
nejvyšším orgánem)
 Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně, pojmenování však nesmí působit
klamavě
 Rozhodnutí o vyloučení člena může být napadeno u soudu do 3 měsíců od doručení
konečného rozhodnutí o vyloučení
 Lhůta pro podání návrhu na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku k soudu činí 3 měsíce,
nejvíce však 1 rok
VV předloží v měsící říjnu návrh nových stanov ČKS. Po diskusi bude určen termín valné hromady
ČKS. Předběžný termín je prosinec 2014 – leden 2015.
4. Loterijní prostředky
ČKS je ve skupině 19 sportů „mimo TOP 80“, která participuje na objemu 3% z částky určené
z výnosů loterijních společností.
Klíč dělení se skládá s fixní částky 30% pro každý sportovní svaz a 70% příspěvku dle vykázané aktivní
členské základny do 19 let, na který se vztahuje roční limit 1.500,- Kč na člena. ČKS vykázal 385
aktivních členů.
Za rok 2014 lze očekávat příspěvek ve výši cca 750 tis. Kč, přičemž fixní základ bude připisován
kvartálně, a příspěvek 70% do navršení limitu, ke kterému dojde nejpozději ve splátce za třetí
čtvrtletí.
Dne 30.07.2014 byla na loterijní podúčet ČKS připsána první splátka ve výši 347 tis. Kč. Další splátka
je očekávána v polovině září 2014.
Prostředky musí být striktně využity na korfbalové aktivity mládeže (tedy např. úhrada nájemného
sportoviště, nákup materiálu, metodické pomůcky, ale i např. na plat trenéra mládežnického
oddílu, nebo úhrada rozhodčího mládežnického utkání).
Klíč dělení ČKS každé ze splátek je následující:
33% ČKS – finance budou využity na osvětu mládežnického korfbalu a založení nových klubů
67% kluby ČKS, přičemž objem prostředků bude rozdělen následovně:
 80% váha na aktivní sportovce do 19 let včetně, kteří jsou uvedeni na soupisce družstva
 20% váha na aktivní sportovce do 19 let, kteří jsou vykazováni do členské základny svazu a
kteří se neúčastní aktivně soutěží
První sčítání dat proběhne 1.10.2014. Soupisky je nutno vykázat prostřednictvím webové aplikace
ČKS (www.korfbal.cz).
Klubům si mohou (pokud již tak neučinili) zvolit ze 2 možností čerpání prostředků. Prvním je zaslání na
účet klubu za podmínky odevzdání Prohlášení týkající se finančního příspěvku rozdělovaného ČOV
z prostředků přijatých darem na základě zákona o loteriích. Druhou možností je fakturace
prokazatelných nákladů za mládežnické sportovce ČKS. U této varianty jsou následující požadavky
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na fakturaci (příjemce ČKS, inicializace dle webu ČKS, faktura musí být zaslána elektronicky na
adresu vv@korfbal.cz, splatnost 14 dnů, v textaci musí být uveden detailní účel platby, jméno
korfbalového oddílu, a specifikace využití na mládež. Klub dále připojí krátký komentář o účelu
platby věkové kategorii sportovců a počtu, kteří službu využili).
5. Koncepční plán ČKS do června 2015
V součastné době se připravuje koncept dlouhodobější strategie činnosti ČKS. Koncept vychází ze
Zprávy o činnosti svazu za rok 2013, která pojmenovává různá úskalí a nedostatky v činnosti dílčích
článků naší organizace.
Jelikož činnost svazu je poměrně obsáhlá, ale díky velkému rozdrobení málo efektivní, je žádoucí
přijmout konkrétní závěry zaměřené na dílčí činnosti svazu a pověřit kompetentní osoby
zpracováním požadavků.
Druhou oblastí je neustálá konfrontace reprezentační a tuzemské činnosti. Opětovně se začíná
dařit navyšovat příjmovou stranu rozpočtu. Je však nutno říci, že poskytované příjmy nejsou účelově
vymezeny na reprezentaci, i když volnost jejich využití je pro reprezentaci umožněna, ale právě na
úkor tuzemských aktivit. Výdaje na reprezentaci tedy znamenají nadpoloviční rozpočtované
výdaje, bohužel však vynaložené na minoritu členské základny.
Další poměrně negativní zprávou je záměr podpory státu a reprezentaci ČR pouze pro 50
nejúspěšnějších svazů (doposud bylo 80 svazů a disciplín) a díky této selekci nelze tedy
v dlouhodobějším horizontu příliš s podporou ze státních dotací počítat.
Obecně lze tedy říct, že na aktuální počet reprezentačních výběrů není dostatek finančních
prostředků. Ty je nutno hledat z financí obecní a krajské samosprávy, soukromé sféry, a vlastních
příspěvků, plynoucí z rostoucí členské základny.
Jedná se však o dlouhodobější proces znamenající i finanční investici.
Závěry:
a) zajistit investiční prostředky na rozvoj korfbalu v rámci regionu. Cílem je nejen zvýšení členské
základny hráčů a klubů, ale i snížení zejména cestovních výdajů. Apel směřuje zejména do klubů,
ve kterých se v součastnou korfbal hraje. ČKS bude aktivity směřující základny podporovat zejména
finančně.
Aktivita ČKS je aktuálně zaměřena na ostravský region. V říjnu začíná projekt podporovaný EU,
v rámci kterého bude na 30 školách MSZ kraje (15 ZŠ a 15 SŠ) nabídnuto představení korfbalu
v rámci 2x1 vyučovací hodina.
Další aktivity v MSZ kraji jsou směřovány k prezentaci korfbalu v Ostravě a ve spolupráci
s ostravskými školami.
b) organizace školení trenérů. První myšlenky realizace byly představeny při setkání zástupců klubů
v Olomouci. Navržený koncept nebyl ze strany VV akceptován a to zejména pro časovou
náročnost v počtu víkendů a dosavadní neurčitost v rámci obsahového zaměření.
Nové zpracování konceptu je zaměřeno na všeobecnou část, v rozsahu jednoho víkendu a
odbornou, korfbalovou, část, v rozsahu 2 víkendů. Konkrétní konceptem byl pověřen a garantem
celého projektu je Jakub Máša, lektorem odborné části je Edwin A.P.Bouman.
V součastné době se zajišťuje financování projektu.
Cílem je proškolit zájemce o korfbal, zpracovat skripta, zachycující nejdůležitější pasáže částí školení
a zpracovat grafický a video záznam cvičení.
S největší pravděpodobností se trenérské kurzy uskuteční v Týnci nad Labem, náklady (zatím vyjma
nákladů na dopravu a stravování) ponese ČKS.
Obsah I. fáze školení korfbalových trenérů
1) úvod do sportovního tréninku (1 tréninková jednotka)
- úvod do sportovního tréninku
- co to je, z čeho se skládá, cíl, adaptace
- typy + složky ST
- rozdíl mezi schopnostmi a dovednostmi
- úvod do jednotlivých cyklických období (roční tréninkový cyklus, měsíc, týden, tréninková jednotka)
- rozdíl mezi dospělými a mládeží
- typy energetického zásobení
2) schopnosti a dovednosti (1 tréninková jednotka)
- tréninková pásma
- rozvoj schopností a dovedností
ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ; PS 40 , Zátopkova 100/2 , 16017 Praha 6 –Strahov; E-mail: sekretariat@korfbal.cz,
www.korfbal.cz; IČO: 45 24 53 63; Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha

3) motorické učení, kompenzační cvičení (1 tréninková jednotka)
- dokončení rozvoje schopností a dovedností
- motorické učení
- kompenzace - horní a dolní zkřížený syndrom (ochablé a zkrácené svalstvo)
- význam kompenzace, core trainingu
- strečink
4) tréninkové cykly (1 tréninková jednotka)
- tréninkové cykly - rozvedení
- tréninková jednotka - rozvedení, její typy
- skládání rozvoje schopností (dovedností) do jedné jednotky
5) psychologie, fyziologie, kompenzace (1 tréninková jednotka)
- fyziologické procesy v tréninku, při a před utkáním (dechová, tepová frekvence, předstartovní horečka apod) - závislost na
charakteru osobnosti
- základní diagnostika fyzické zdatnosti
- dokončení kompenzace - balanční, dechová, koordinační cvičení, autoregulační tréninky
6) první pomoc a prevence úrazu (1 tréninková jednotka)
- první pomoc, úrazy, zranění
- opakování
- jiné dotazy
Obsah II. fáze školení korfbalových trenérů
1) základní informace o korfbalu a tréninkové jednotce a trénování obecně (1 tréninková jednotka)
- filozofie a ideje korfbalu v porovnání s životním stylem v dnešní době
- zásady správného trenéra v sociálním prostředí družstva
- ideální četnost, délka a skladba tréninkové jednotky s ohledem na koedukované týmy a věk hráčů
- příprava na korfbalový trénink
- zásady sportovního tréninku v praxi
2)technika individuálních dovedností hráče v korfbale (3 tréninkové jednotky)
- rozbor jednotlivých herních činností v korfbale a jejich technik
- správné učení a rozvoj specifických korfbalových dovedností s ohledem na vědecké poznatky
o motorickém učení člověka (technika dolních i horních končetin při jednotlivých herních činnostech)
- kontrola a rozpoznání chyb v technice
- správná oprava chyb v technice s ohledem na znalosti o motorickém učení (zpětná vazba, pomůcky, video)
- požadavky na hráče s ohledem na věk a pohlaví
- jaké dovednosti z jiných sportovních odvětví jsou vhodné pro korfbal
- série korfbalových cvičení, které jsou vhodné pro učení jednotlivých technik v korfbalu
3) korfbalová cvičení (1 tréninková jednotka)
- atributy korfbalového cvičení
- jak vymyslet, vysvětlit a předvést korfbalové cvičení
- jaké výhody má drill proti variabilitě a naopak
- jak hlídat funkčnost a účinnost prováděných cvičení
4) základní herní systémy v útoku i v obraně (1 tréninková jednotka)
- rozdělení a funkčnost
- nácvik + praktická cvičení
Obsah III. fáze školení korfbalových trenérů
1) roční tréninkový plán družstva + pozice na hrací ploše(1 tréninková jednotka)
- rozdělení fází a určení cíle
- rozlišnost v různých věkových kategoriích
- jak naladit formu na určité utkání
- pozice asistenta (rozbor funkce, ideální pozice, správný nácvik)
- pozice doskoku (rozbor funkce, ideální pozice, správný nácvik)
- pozice křídla (rozbor funkce, ideální pozice, správný nácvik)
- pozice střelce (rozbor funkce, ideální pozice, správný nácvik)
2) útok (2 tréninkové jednotky)
- individuální dovednosti nutné ke skórování (práce s míčem, pohyb, prostorové vidění, anticipace ...)
- týmové dovednosti nutné ke skórování (komunikace, rozdělení funkcí a pozic, atd.)
- určení ideálních míst ke skórování (analýza, statistika)
- jakým způsobem zařadit nové taktické varianty do hry
- jaké jsou aktuální trendy ve vedení útoku
3) obrana ( 2 tréninkové jednotky)
- individuální obrana (správná koordinace pohybu, vzdálenost, tlak na hráče s míčem, atd.)
- týmová obrana (zónová vs. poziční)
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4) coaching, analýza videa, zpětná vazba do tréninku (1 tréninková jednotka)
- vytvoření taktiky přímo na soupeře
- správný coaching při zápase (motivace, rada, změna taktiky)
- rozpoznání chyb na videu = tvorba cvičení na zlepšení určité herní činnosti

c) reprezentační výběry
Seniorská reprezentace se zúčastní v říjnu ME v Portugalsku. To je zároveň i kvalifikačním turnajem
na MS 2015 v Belgii, které je dále kvalifikaci na WG 2017 v Polsku. Výsledek ME tedy zásadně ovlivní
další činnost v oblasti reprezentace a VV se k této problematice vrátí v závěru roku 2014.
VV zatím požaduje rozšířit kempy pro hráče ve věku 13-16 let pro větší skupinu osob. Požadavek je
na zvyšování technické, fyzické a korfbalové úrovně sportovců za účelem zvyšování úrovně, a to
jak kvalitativní tak i kvantitativní, soutěží ČKS.
Pro kategorii U16 se navrhují skromnější podmínky na úkor většího počtu kempů. Za vrchol přípravy
je uvažován společný výjezd s reprezentací U19 do HOL na závěrečné soustředění a přípravné
zápasy u spřátelených klubů. Turnaj ve Schijndelu bude, v případě zájmu pořadatele, nabídnut
zástupcům klubů ČKS.
Ke změně modelu přispěla i nečekaná rezignace Hendrika Baase na funkci trenéra reprezentace
U16.
Při ME v Maie bude prezentován další postup mezinárodní federace v organizaci mezinárodních
soutěží. Zaslaný návrh počítá v roce 2016 z celkem 8 turnaji či Mistrovstvími (EC, ESCh. ME15, U17,
U19, ME 19, MS 23, ME sen, bez zatím blíže specikovaných pravidel. Další postup bude muset být
konfrontován s konečnými závěry od IKF.

d) kandidatury na pořadatelství
Po olomoucké zkušenosti lze konstatovat, že ČKS je schopen kvalitním způsobem uspořádat
závěrečný turnaj přidělený od IKF.
Ačkoliv není s dostatečným předstihem přiděleno pořadatelství všech akcí, je nutno uvažovat
možné kandidáty na pořadatele a předvídat tak možnou solventnost ČKS.
Osa akcí bude z největší pravděpodobností následující:
2014 – ME – Portugalsko
2015 – MS – Belgie
2016 – MS U23 - ??? Asie ???
2017 – WG Polsko
2018 – ME - ??? Evropa ???
2019 – MS Nový Zéland
Z výše uvedených destinací je pro ČKS žádoucí zažádat IKF o přidělení pořadatelství turnaje v roce
2016, případně i v roce 2018.
6. Soutěže 2014-2015 – požadovaná kooperace od klubů vůči ČKS
Krátké představení povinností oddílů vyplývající z účasti v soutěžích, administrace dat na webu,
propagace korfbalu, tiskové zprávy z utkání.
Snahou je, aby web byl nejen co v ohledu statistických dat, ale i v oblasti podrobnějších informací
co nejaktuálnější.
Došlo k dohodě ve změně pravidel, týkající se střídání hráčů (6 vratných střídání za zápas), která
vede zejména k zpřehlednění utkání.
7. Různé
a) jak již bylo výše zmíněno Hendrik Baase rezignoval na funkci trenéra reprezentace U16. VV ČKS
jeho návrhu na ukončení činnosti vyhověl.
b) Korfball Challenge - ČKS dostal nabídku účasti od KNKV na Challenge 2014, Rotterdamu. Turnaj
je vypsán pro kategorii do 23 let a proběhne v závěru roku 2014 (26.12-30.12). ČKS účast na tomto
turnaj zvažuje.
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c) Byla objednána výroba 20 kusů (10 párů) výsuvných korfbalových košů. Termín dodání je
15.10.2014. Zájemci o zapůjčení materiálu se mohou hlásit VV ČKS (vv@korfbal.cz). Dodavatel je
firma KOVO INVEST s.r.o.
Dále bylo z HOL objednáno 64 kusů plastových obrouček. Dodavatelem je Rico Kruit. Cena 1 ks je
1450,- Kč bez dopravy do ČR.
d) V sobotu 27.09.2014 proběhne VH ČUS, jejímž hlavním cílem je řešení II.etapy majetkových
vztahů v areálu Strahov. ČKS bude zastupovat Daniel Valeš.
e) ME Protugalsko – rezervace Hotelu Vice-Rei. Stravování (kromě snídaně, která je v ceně
ubytování) a dopravu na utkání bude reprezentace zajišťovat sama. Hotel se nachází v centru
Porta, v blízkosti metra, které jede k hale 1 (hala, kdy se hraje skupina ČR a v případě postupu i další
všechny utkání). Aktuálně je zajištěna (uhrazena) skupinová letenka, přičemž konkrétní jmenný
seznam musí být nahlášen do 10.10.2014. Odlet je ve čtvrtek v 18:30 z Prahy přes Frankfurt do Porta
(22:30). Zpáteční let v pondělí 3.11 v 6:15 opět přes Frankfurt do Prahy (14:00).
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