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tenisové dvorce v Dobřichovicích



Vážení tenisoví přátelé!

Výbor tenisového oddílu Sokola Dobřichovice si Vás dovoluje pozvat

na 14. ročník Memoriálu Františka Prochásky, který bude uspořádán ve

dnech 11.-13. 8. 1989 a uskuteční se opět v našem malém tenisovém

areálu se čtyřmi dvorci, pod lesem v jižním svahu Dobřichovic.

Program turnaje doznává malou změnu. Vrací turnaj do podoby z
let 1982-1986, tj. k disciplínám dvouhra mužů, dvouhra žen.

Těšíme se na setkání se všemi, kteří své computerové body, radost

z pohybu a sportovní přátelství získávají a nacházejí právě
v Oobřichovicích.

TJ Sokol Dobřichovice

oddíl tenisu

FINÁLE MINULÝCH ROČNíKŮ

1976: Jan Procháska - ing. Frant. Procháska 6:3, 6:3
(S.Dobřichovice) (S. Dobřichovice)

1977: ing. Roman Nosek - Miroslav TišI6:3, 6:1
(Tatran Praha7) (Si. Řevnice) .

1978: JosefUlč - dr.lvanParoubek6:4,3:6,6:3
(Sp. Hořovice) (DuklaKarlín)

1979: Jan Slanec - ing. Frant. Procháska 6:4, 6:4
(Sparta Praha) (S.Dobřichovice)

1980: ing. Vladimír Lacina - Ivan Polášek 6:3,6:3
(SlovanČSP) (Si. Řevnice)

1981: Ivan Polášek - Vladimír Hudíček 6:3,6:4
(Si. Řevnice) (Kablo Kladno)

1982: Ivan Polášek - ing. Vlad. Lacina 5:7, 6:0, 6:1
(Start Praha) (SlovanČSP)
Pavlína Peterová - Eva Lennerová 6:1,6:1
(Si.Vyšehrad) (EM~ Mělník)

1983: ing. Vladimír Lacina - Petr Fiala 3:6,6:3,6:1
(SlovanČSP) (Si.Vyšehrad)
Květa Hájková - Eva Lennerová 6:0,6:4
(S.Černošice) (EM~ Mělník)

1984: Robert Řezníček - Jiří Čermák 1:6, 6:1, 6:1
(S. Dobřichovice) (Rapid Praha)
Markéta Hrdá - Romana Kramářová 6:4,3:6,6:2
(Loko Praha) (Vodní st. Praha)

1985: Bohumil Klouda - ZdeněkWenig6:4,7:6
(Tatran Střešovice) (SokolDejvice)
Markéta Hrdá - Jindra Konigová 6:4,6:4
(LokoPraha) (Kablo Kladno)

1986: Tomáš Můller - Vítězslav Pařízek 7:5,6:3
(Start Praha) (Start Praha)
Květa Hájková - Jindra Konigová 6:0,6:3
(Bohemians) (KabloKladno)

1987: Aleš Novotný - Aleš RikI6:4, 6:2
(VTJ KarlovyVary) (Slavia IPSPraha)
Zuzana Kalinová - Klára Zieglerová 6:4, 6:3
(CHZ Litvínov) (Loko Praha)
čtyřhra: J. Černý, J. Maršrk (CHZ Litvínov)

Z. Kalinová, R. Voláková (CHZ Litvínov)
1988: Ladislav Polák - Jiří Vrňák 6:4,6:2

(Slavo]Vyšehrad) (Vodni stavby)
Zuzana Kalinová - Markéta Machoňová 7:5,6:3
(CHZLitvínov) (Sparta Praha)
čtyřhra: J. Černý, M. Hofman (CHZ Litvínov)

Z. Kalinová, D. Vostřáková (CHZ Litvínov, TJ Houštka)



PROPOZICE

TJ Sokol Dobřichovice - oddíl tenisu
11.-13.8. 1989
Tenisové dvorce TJ Sokol Dobřichovice
Ředitel turnaje - Z. Fanta
jednatel - ing. F. Procháska
vrchní rozhodčí - ing. D. Havlík
zástupce vrchního rozhodčího - A. Vávrů
hospodář - A. Havlík
techničtf pracovníci - dr. J. Procháska, L. Zelený,

ing. O. Němec
zdravotník - MUDr. Skovajsa
na adresu

ZDEN~K FANTA
Na vyhlídce 239

252 29 Dobřichovice
telefon do bytu 991 2035

nejpozději do 2. 8. 1989
V přihlášce uvádějte adresu odpovědného pracov-
níka oddílu.
Kčs 40,-
V klubovně tenisového oddílu - muži v pátek 11.
8.89 ve 13.45 h., ženy v sobotu 12. 8. 89 v 10.45 h.
Každý účastník si zajišťuje individuálně.
v bufetu na dvorcích
Finalisté obdrží diplomy a věcné ceny.
Všichni účastníci turnaje startují na vlastní náklady.

Technické ustanovení:
Předpis: Hraje se podle platných pravidel tenisu, soutěžního

řádu a směrnic tohoto rozpisu.
Hraje se vylučovacím způsobem na dvě vítězné
sady ze tří. Ve všech třech setech za stavu 6:6
tie-hreak.
dvouhra mužů
dvouhra žen
Potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže, platný
registračn í průkaz. -

Okruh startujících: V turnaji může startovat maximálně 48 mužů a 16
žen. O případném nepřijetí přihlášky vyrozumí po-
řadatel nejpozději do 3 dnů před zahájením turnaje
mateřský oddíl.
Muži v pátek ve 14.00 hodin
(prezentace 13.00-13.30 h.)
Ženy v sobotu v 11 hodin
(prezentace 10.00-10.30 h.)

Předběžný časový pátek 1. kolo mužů
pořad: 2. kolo mužů

sobota 3. kolo mužů
4. kolo mužů
1. kolo žen
2. kolo žen

neděle semifinále a finále
Hraje se po celý den, v pátek od 14 hod., v sobotu
a v neděli od 8 hodin. Konec hrací doby určí vrchní
rozhodčí. V pátek, případně v sobotu dopoledne,
budou hrána některá utkání v Řevnicích.
Povinností každého účastn íka turnaje je být k dis-
pozici ředitelství turnaje a na vyzvání převzít roz-
hodování jednotlivých zápasů.
Dle soutěžního řádu vyřizuje ředitelství turnaje.
Optimit 1989

Všeobecná ustanovení

Způsob hry:
Pořadatel:
Termín:
Místo:
Turnajový výbor:

Přihlášky:

Vklady:
Losování:

Ubytování:
Občerstvení:
Ceny:
Hosp. podm.:

Disciplíny:

Podmínky účasti:

Zahájení:

Hrací doba:

Rozhodčí:

Námitky:
Míče:

Výbor tenisového oddílu
TJ Sokol Dobřichovice
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VÝROBNíORUŽSTVO
252 64 VELKÉ PŘíLEPY

Nově vzniklé výrobní družstvo stavební DOMINO s působ-
ností v Praze a na okrese Praha-západ přijme pracovníky
těchto profesí:

• tesaře
• truhláře s vlastní dílnou (výroba atyp.

oken a dalších atypických výrobků)

• pokrývače a klempíře s vlastní dílnou

• zedníka
• pomocného dělníka
• projektanta stavaře - pož. vzdělán í VŠ

(5 let praxe), ev. ÚSO (11 let praxe)

Výhodné pracovní a mzdové podmínky, práce v mladém
kolektivu.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Socialistickým organizacím i občanům nabízíme služby v
oboru návrh a provedení interiéru, zejména objektů cest.
ruchu, veřejného stravování a objektů obchodní sítě. Dále
nabízíme uměleckořemeslné práce v oboru zámečnickém
a truhlářském.
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OCENÍME
KVALITNÍ PRÁCI
při zajišťování sociálního programu podniku.

Hledáme pracovníky profesí:

• POKOJSKÁ

• PRODAVAČKA V BUFETU

• ÚDRŽBÁŘ

do nové ubytovny v Týně nad Vltavou - sídliště Hlinecká. Platové pod-
mínky jsou výhodné, ubytování je k dispozici stejně jako doprava na
pracoviště. Zaměstnání je vhodné i pro důchodce.

Závodní jídelna na stavbě JE Temelín přijme:

• KUCHAŘE-KUCHAŘKU (i zaučené)

Podmínky jsou stejné, navíc se vyplácí staveništní preference.

Informujte se na adrese:

VODNí STAVBY
Závod sociálních služeb - provoz JETE
V. Řezáče 27
370 11 České Budějovice
nebo na osobním oddělení JETE,
C. Budějovice, tel.: 417 82
případně u vedoucí ubytoven
Týn n. VIt. - 21754 nebo 211 17

HALá(ve~
VODNI
STAVBY


