Tenis & Padel škola Písečná
TRENÉRSKÝ TÝM

Jakub Lenc – hlavní trenér
narozen: 28. 1. 1988
trenér II. třídy (tenis) - student II. ročníku I. trenérské třídy na FTVS UK
trenérská praxe od roku 2006
předchozí působiště: TJ TK Neratovice, LTC Houštka (postup na MČR dorostu), LTC Mladá Boleslav
(divize a II. liga), TO SK Mělník (II. liga). Švýcarsko: TC Sursee
vítězství na několika celostátních turnajích
nejvyšší umístění na CŽ v kategorii dospělých: 100 (2008)
osobní trenér Martiny Borecké (WTA 310, vítězka Pardubické juniorky)
dřívější spolupráce (sparing, kondiční příprava):
Karolína Beránková (ITF 56, vicemistryně ČR 2016 – ženy), Petra Krejsová (WTA 249)
rozhodčí licence B
mobil: +420721734250

email: jakub.lenc@seznam.cz

Lukáš Poláček
narozen: 1. 10. 1991
trenér II. třídy (tenis) - student II. ročníku I. trenérské třídy na FTVS UK
trenérská praxe od roku 2010
předchozí působiště: LTC Modřany 2005 (vítěz II. ligy, aktivní hráč I. ligy), Německo: TSV Marquarstein,
TC ROT Weiss Gersthofen (herren landesliga). Rakousko: UTC St.Pölten Parkclub (herren landesliga),
UTC Pöttsching (herren landesliga/2.bundesliga), UTC VKB-Bank Vorchdorf (herren landesliga)
mistr republiky ve čtyřhře (2017)
vítězství na několika celostátních turnajích
nejvyšší umístění na CŽ v kategorii dospělých: 28 (2013)
účastník Mistrovství Evropy v padelu 2017 (Estoril)
rozhodčí licence B
mobil: +420605114291

email: poly.lukas@seznam.cz

Martina Borecká
narozena: 19. 3. 1991
trenérka II. třídy (tenis)
trenérská praxe od roku 2014
předchozí působiště: I.ČLTK Praha, Realsport Nymburk (aktivní hráčka I. ligy), TK TOLA. Německo: TC
Amberg (1.bundesliga, München (2.bundesliga), Nürnberg (regional liga). Rakousko: Kornspitz Team
Oberösterreich - Linz (1.bundesliga)
vítězka Pardubické juniorky ve dvouhře i čtyřhře (2009)
vítězka halového mistrovství republiky dorostu ve dvouhře i čtyřhře (2008)
vicemistryně halového i letního mistrovství republiky žen (2009, 2010)
členka české reprezentace do 18 let
účast na juniorských grandslamech: Australian Open (2009) a Wimledon (2008)
vítězství na několika celostátních turnajích
vítězství na několika mezinárodních turnajích
nejvyšší umístění na CŽ v kategorii dospělých: 17 (2012)
nejvyšší umístění ITF 54, WTA 310 (dvouhra), WTA 202 (čtyřhra)
mobil: +420608667536

email: boreckam@seznam.cz

Stanislav Hračov
narozen: 25. 4. 1980
trenér II. třídy (tenis) - student II. ročníku I. trenérské třídy na FTVS UK
trenérská praxe od roku 2000
předchozí působiště: TK Šternberk (vedení klubové školičky, skupinové i individuální trénování dětí i
dospělých), TK Zbraslav (skupinové i individuální trénování dorostenců, sparing závodním hráčům).
TK Milo Olomouc, VSK VŠB-TU Ostrava, TK Gymnázium Uničov (SM divize, II. liga), TK Start Praha –
Topolka (divize, I. liga). Německo: SG Margetshöchheim (Herren Landesliga), TSV Güntersleben (Herren
30 Bayernliga, Regionalliga)
vítězství na několika celostátních turnajích
nejvyšší umístění na CŽ v kategorii dospělých: 79 (2008)
mobil: +420775060480

email: hracovs@seznam.cz

Ondřej Poláček
narozen: 28. 5. 1994
trenér II. třídy (tenis)
trenérská praxe od roku 2011
předchozí působiště: LTC Modřany 2005 (individuální a skupinové tréninky dětem i dospělým, člen
trenérského týmu klubové školičky - minitenis, babytenis, sparing závodním i rekreačním hráčům)
LTC Modřany 2005 (divize, II. liga), TSV Marquarstein (bezirks klasse), TC Zittau-Weinau (ober liga)
vítězství na několika celostátních turnajích
přeborník Prahy ve čtyřhře (2017).
nejvyšší umístění na CŽ v kategorii dospělých: 105 (2018)
mobil: +420603832132

email: polacekoja@seznam.cz

Borja Coll
date of birth: 10. 12. 1978 (Spain)
RPT tennis coach (professional tennis registry)
national tennis coach (Spain)
monitor of adapted paddle (ASPADO)
director tennis & paddle sports club SA RÁPITA (2002 - 2010)
director of paddle from PADDLE BOX (2014-2015)
director of paddle DUET SPORTS PORTITXOL (2016 - 2017)
commercial agent NOX PADDLE (2010 - present) and KSWISS SPAIN (2014 - present)
tennis player until year 2000 and paddle player until year 2017
tennis and paddle coach from year 1999 managing several schools in different clubs in Mallorca
mobil: +34616770606

email: borjacoll7@gmail.com

Zleva: Lukáš Poláček, Ondřej Poláček, Stanislav Hračov, Martina Borecká, Jakub Lenc

