
Beach léto s Máriem 
 

Miroslav Reiter
E-mail: miroslavr@hotmail.com 
Telefon: + 420 605 081 173

1. Sport Club Beach Plzeň nabízí tréninky „Beach s Máriem“ pro výkonnostní a pokročilé 
hráčky/hráče beachvolejbalu.             
Individuální tréninky, tréninky ve skupinách max. do 10 hráčů, organizace beachkempů 
a turnajů.
Tréninky dětí a mládeže jsou rozděleny do věkových kategorií.      
Tréninková jednotka trvá cca 90 minut.  
Cena za tréninkovou jednotku bude stanovena dohodou.

Hlavní trenér Miroslav Reiter          

Trenér beachvolejbalu a volejbalu s dlouhodobými zkušenostmi s trénováním v zahraničí. 
Licence/kvalifikace: 2. trenérská třída volejbalu; akreditovaný trenér beachvolejbalu;           
účastník beachvolejbalových školení a kempů pod vedením švýcarských a německých 
zkušených reprezentačních trenérů.

Bývalý hráč volejbalu a beachvolejbalu v Rokycanech a v Plzni.       
Od roku 1992 působil jako hráč, později hrající trenér a následně trenér volejbalu, později 
beachvolejbalu v Lucembursku.       
Od roku 1996 se začal věnovat beachvolejbalu a podílel se na zakládání prvního 
beachového klubu v Lucembursku – Beach de Lux.

V letech 2003 – 2008 působil jako beachvolejbalový reprezentační trenér lucemburského 
národního družstva mužů a žen.         

Dále :                              

• účast na olympijských hrách malých evropských států: Andorra 2005 – 2. místo 
ženy, 3. místo muži; Monaco 2007 – 1. místo ženy;

• účast na oficiálních turnajích pořádaných CEV (satelitní turnaje Brno, Vaduz – 
Lichtenštejnsko, Belgie, ME mužů U23 Sankt Pölten – Rakousko);

• účast na přípravných mezinárodních kempech v Itálii a v beachové akademii 
v Montpellier – Francie;

• účast svěřenců na 2 mezinárodních turnajích v Peru a Brazílii (zelená karta FIVB);

• trenér dcery Marie, která reprezentovala ČR v beachi na ME U18 v roce 2007 v 
Brně a na MS U20 v roce 2008 v Den Haagu – Nizozemí;

• trénování na klubové úrovni + osobní trenér několika lucemburských družstvech 
mužů a žen (8 titulů beachového mistra Lucemburska) a německého družstva žen, 
které hrálo okruh turnajů beachové série v Belgii a Německu;

• během svého beachového působení v Lucembursku spolupracuje s trenéry ze 
Švýcarska a Německa;

• v ČR spolupracuje s juniorskými reprezentačními trenéry Milanem Džavoronokem 
a Petrem Šafářem.


