
ČESKOTŘEBOVÁCI L.VAŠINA A K.RENČIN NAVRŽENÍ NA NEJLEPŠÍHO VOLEJBALOVÉHO TRENÉRA ČR 
A ROZHODČÍHO 

 

                 

                        Lubomír Vašina                                                             Kamil Renčin 

 

NAŠI ZÁSTUPCI MEZI NEJLEPŠÍMI 

Dne 14. května proběhne na tradičním místě v Městském divadle v Brně další ročník vyhlášení 
volejbalových cen.  

Celkem se bude vyhlašovat 14 kategorií, a náš oddíl má mezi nominovanými i své trumfy. 

Kategorie trenér družstva chlapců 

Nominován: Lubomír Vašina - trenér mládeže VK Ostrava T.J. SOKOL Česká Třebová II.. Je jedním 
ze strůjců současného vzestupu mládežnického volejbalu v Ostravě a stabilně vynikajících výsledků 
v nestřediskovém oddíle ve Třebové Trenér, který je velmi emoční s velkým osobním nasazením. 
Za svoji kariéru se projevil jako dobrý trenér mužů (extraliga) i reprezentací (mužů 2006 - 10 
juniorů ročníku 1985,1991) zúčastnil se několika světových universiád jako hlavní trenér se 
špičkovým umístěním.V současné době šéftrenér VK Ostrava a trenér mládeže v rodné České 
Třebové. S Ostravou získal mistrovský titul v juniorech, 3. místo na M-ČR kadetů, 1. místo v 
základní části polské extraligy juniorů, 3. místo v základní části polské extraligy kadetů. S Českou 
Třebovou získal 2. místo na M-ČR mladších žáků, 2. místo na M-ČR starších žáků a 2. místo v ČP. 
Místopředseda KV a OV ČVS, trenér Krajského centra mládeže. Též aktivní činovník, organizátor 
Antukové ligy, M-ČR veteranů a volejbalových kempů, občansky velmi aktivní.  

Dále nominováni:                                                                                                                                    
Jaroslav Linhart, Emanuel Rosenbaum, Petr Juda, Aleš Broulík (odchovanec českotřebovského 
volejbalu 

Kategorie rozhodčích  

Nominován: Kamil Renčín – dlouholetý rozhodčí našich nejvyšších soutěží, který se drží v popředí 
nejlepších rozhodčích již několik let. Svědčí o tom jeho nasazování do nejtěžších zápasů a 
finálových bojů.                                                                                                                           

Dále nominováni: Martin Hudík, Jan Krtička, Dušan Rychlík, René Činátl 

                                                                                                                       

A přesto, že v letošním roce nejsou přímo nominováni jejich výsledky reprezentují náš oddíl a 

českotřebovský volejbal. 



      

                           Jiří Šiller                                                                   Zdeněk Šmejkal 

 

Jiří Šiller,  další z českotřebovské volejbalové školy, bývalý trenér české reprezentace žen a 

současný trenér rakouského extraligového celku z Linze. Reprezentační trenér mládeže děvčat 

Rakouska  

Zdeněk Šmejkal,  bývalý trenér české reprezentace mužů a extraligových družstev Kladna a 

Ostravy (mistrovské tituly) a současný trenér rakouského extraligového celku mužů Arbersbachu, 

který získal bronzové medaile. 

Mimo jiné L.Vašina, Z.Šmejkal a J.Šiller byli u „Mistrovskéch Titulů“ právě pro Českou Třebovou 

v letech 1976, 2002, 2006 v kategorii žáků resp. seniorů. 

 

           

Společné fotografiečeskotřebováků jsou ze zápasu extraligy mužů Benátky (L.Vašina) vers. Ostrava 

(Z.Šmejkal, které rozhodoval K.Renčin a z kvalifikace na ME (L.Vašina, Z.Šmejkal,J.Šiller) 

vložil MO 

 

 


