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LLLEEETTTNNNÍÍÍ   VVVOOOLLLEEEJJJBBBAAALLLOOOVVVÝÝÝ   KKKEEEMMMPPP   

                                                                                                      ČČČEEESSSKKKÁÁÁ   TTTŘŘŘEEEBBBOOOVVVÁÁÁ                                                      
   

NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE      333000...666...   222000111999      ---      555...777...   222000111999 

  Pořadatelé letního volejbalového kempu v České Třebové v čele s jejími hlavními metodiky kempu Lubomírem Vašinou a 

Jiřím Šillerem si Vás dovolují pozvat na tuto akci, která se bude konat na začátku července na konci školního roku již po 

dvacáté první. Kemp pořádá VK Česká Třebová, AMS-Lubomír Vašina, T.J. Sokol Česká Třebová II., KV ČVS Pardubický 

kraj, pod záštitou ČVS a ČOS. Akce je určena pro všechny volejbalisty a volejbalistky, kteří chtějí pod vedením našich 

špičkových trenérů (reprezentačních, extraligových a ligových družstev mužů a žen) zlepšit své HČJ ve specializacích, na 

které je náš kemp zaměřen. Z hlediska priorit vítáme především účast ročníků 2008 a starších, rádi však uvítáme i hráče a 

hráčky mladší. 
 

NNNAAABBBÍÍÍZZZÍÍÍMMMEEE:::   
 

- smečařskou, nahrávačkou, blokařskou  volejbalovou školu, školu liber a obecný trénink 

- ubytování internátního typu 

- stravování – kvalitní snídaně, lehký oběd, nadstandardní večeře 

- sportoviště – tréninky v halách, venkovních kurtech,  plaveckém bazénu a travnatých kurtech 

- odborné vedení, propracovaný denní (i večerní) program 

- výuku podle nejnovějších poznatků a metod, v teoretické přípravě a praktických ukázkách 
 

ÚÚÚČČČAAASSSTTTNNNIIICCCKKKÝÝÝ    PPPOOOPPPLLLAAATTTEEEKKK:::   
 

2.950,-Kč (ubytování s plnou penzí),   2.390,-Kč (bez ubytování a snídaně) 
 

UUUZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRRKKKAAA   PPPŘŘŘIIIHHHLLLÁÁÁŠŠŠEEEKKK:::   
 

Do 15. 5. 2019 (přihlášky jsou do naplnění kapacity kempu podle data přihlášky) 
 

Vzhledem ke kvalitě tréninku jsou počty přihlášek limitovány tak, aby bylo ve skupině na dva trenéry dvanáct hráčů. To 

je první předpoklad kvalitního předání informací. 

PPPřřříííjjjeeezzzddd      333000...    666...   222000111999   vvveeečččeeerrr   dddooo   111888...000000   –––   ooodddjjjeeezzzddd   555...   777...   222000111999   pppooo   ooobbběěěddděěě   dddooo   111555...000000   
 

Místo zahájení: vestibul VOŠ a SŠT Česká Třebová 

Adresa: VOŠ a SŠT Česká Třebová, Skalka 1692, Česká Třebová 560 18 
 

DDDOOOPPPRRROOOVVVOOODDDNNNÉÉÉ    AAAKKKCCCEEE   KKKEEEMMMPPPUUU:::   
 

- denní a večerní turnaje účastníků kempu, lanové centrum, ukázky bojových umění, návštěva KPB 
 

LLLEEEKKKTTTOOOŘŘŘIII:::   
 

  

Lubomír Vašina, trenér akademické reprezentace ČR, trenér juniorů, kadetů extraliga (Ostrava) 

Jiří Šiller,extraligový trenér AERA Odolena Voda, bývalý trenér reprezentace žen ČR  

Zdeněk Šmejkal, extraligový trenér (Rakousko) a bývalý trenér reprezentace ČR mužů 

Tomáš Zedník, bývalý reprezentant a manažer extraligového družstva mužů (VK Ostrava) 

Darius Lux, koordinátor velkoklubu Jastrzebie (Polsko),  bývalý trenér „Plus ligy“ (Polsko) 

Leoš Šrámek, trenér extraligových družstev Green volley Beskydy, reprezentační trenér mládeže 

Jarda Emmer, trenér mládežnických družstev  (České Budějovice) 

Florian Stangl, extraligový trenér žen rakouského družstva Linz    

Eva Brodyová, trenérka Rakouské reprezentace a extraligového družstva (Rakousko)    

Milan Vodička,hráčský agent,  absolvent sport. manag. na univ. v americkém New Hampshiru,  

Pavel Starý,bývalý extraligový hráč, dnes vynikající trenér dívek, šéftrenér v Turnově 

Lukáš Vašina, mistr a vicemistr Evropy (kadeti, junioři), hráč mistrovského VK Karlovarska, účastní ligy mistrů 

Lenka Fabikovičová, trenérka mládežnické reprezentace a mládeže v Břeclavi 

Vlasta Fabikovič, bývalý extraligový hráč, trenér mládeže Břeclav 

Kuba Karásek, bývalý extraligový hráč, trenér extraligové mládeže z Nového Jičína 

Jaroslav Nekola, trenér extraligových mládežnických družstev VK Ostrava 

Magda Malá, kondiční trenérka sportovních družstev 

UUUpppooozzzooorrrnnněěěnnn ííí!!!   
 

vzhledem ke kvalitě tréninku jsou počty přihlášek limitovány tak, aby bylo ve skupině na dva trenéry maximálně dvanáct 

hráčů ( -ček). To je první předpoklad kvalitního předání informací. 
 

HHHOOOSSSTTTYYY   KKKEEEMMMPPPUUU   BBBUUUDDDOOOUUU   ZZZNNNÁÁÁMMMÉÉÉ    VVVOOOLLLEEEJJJBBBAAALLLOOOVVVÉÉÉ    OOOSSSOOOBBBNNNOOOSSSTTTIII    

   

 Lubomír Vašina, Komenského 781, 560 02 Čeká Třebová, tel.: 605 415 868, e-mail: ams-lubomir.vasina@seznam.cz 


