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Článek k turnaji - Březno Open – Čtyřhra muži – 

sobota 25.7.2020 – Březno u Chomutova. 

V sobotu 25. 7. 2020 v 9:00 hodin začal 3. turnaj ze soutěžní série Tennis Family Tour 2020. Byl to 
v pořadí 3. turnaj v mužské čtyřhře. Na turnaji se nám sešlo 12 párů z okresu Chomutov. Systém 
turnaje byl stejný jako v jiných turnajích této série.  
 
Konkurence byla slušná a každý pár si určitě zahrál hodně zápasů a pobavil se u nich. Konec turnaje 
byl něco lehce po 18 hodině a našlo se i pár jednotlivců, kteří vydrželi „rozebírat“ turnaj až do cca 
21 hodiny ☺ Turnaje se zúčastnili i 2 páry, které obhajovali své body z prvního turnaje v červnu.  
 

Než Vám popíšu průběh turnaje, tak bych ze všeho nejdříve chtěl poděkovat všem 12 párům za 
vzorný přístup po celou dobu turnaje. Dále bych rád poděkoval Tenisovým kurtům Březno, jeho 
správci Janu Fárovi a také Michaele Fárové pracující v zázemí za doslova vzorné zajištění 
občerstvení a celkové zajištění pro hráče. Hráči měli k dispozici pivo, víno, kávu, limo, maso, 
klobásy a sýry.  
 
Po sportovní stránce se turnaj vydařil. Všechny zápasy základní skupiny a pavouka se stihli odehrát. 
Všechny páry se snažili  a bojovali na 100 procent. I tak ale byla atmosféra přátelská a férová. Celý 
turnaj vyhrál pár Dan Mondok – Jan Fára. Jako jediný pár v celém turnaji nezažil hořkost porážky a 
odnesl si pohár za první místo. Do finále turnaje se také probojovala dvojice Míra Hromádka – 
Jirka Zábrodský. Tato dvojice sice na cestě do finále musela pár zápasů otáčet z nepříznivého 
průběhu utkání, ale vždy se z toho dostali a až na finále vše vyhráli. Napínavý zápas o 3. místo se 
měl hrát mezi páry Michal Sejval – Petr Sanko a Roman Šimáček – Tonda Kabát. Tento zápas 
nakonec překvapivě rychle a snadno a tím pádem pohár za třetí místo ukořistila dvojice Michal 
Sejval – Petr Sanko.  
Do čtvrtfinále pohárového turnaje se také dostali páry Pavel Šimík – Jan Huja , Michal Uhlíř – 
Jinda Weber , Karel Novotný – Milan Novotný a Vojta Průša – Vašek Průša. Tyto páry bohužel 
nestačili na již výše zmiňované dvojice. Nejblíže výhře ve čtvrtfinále byli dvojice Michal Uhlíř – 
Jindra Weber a Vojta Průša – Vašek Průša. Obě tyto dvojice prohráli se svými soupeři shodně 7 : 5 
přestože už vedli 5 : 2. Bohužel oba páry připravila možnost bojů o poháry koncovka, kterou 
nezvládli.   
Do pavouka o medaile se dostali čtyři páry, které neuspěli v osmifinále pohárové pavouka. 
V medailovém pavouku se šlo tedy rovnou do semifinále, kde tudíž stačil vyhrát jeden zápas a pár 
měl jistou medaili. Vítězem pavouka o medaile se stala dvojice Martin Krutský – Rudolf Krutský, 
která tento mini pavouk vyhrála bez větších problému a zlaté medaile si pohlídala. Do finále 
pavouka o medaile se dostala také dvojice Michal Syrůček – Michal Roubík, která bohužel ve 
finále nestačila na již zmíněnou dvojici a odnesla si aspoň stříbrnou placku. Dvojice, které prohráli 
v semifinále a rozdali si to tedy o bronzové medaile byli Petr Domeš – Zdeněk Pleticha a Pepa 
Čihák – Jarda Valenta. Tento souboj byl napínavý, jelikož obě dvojice chtěli bronz, a navíc jsou to i 
dobří kamarádi všichni, takže o zápletku nebyla nouze. Nakonec se z výhry radovala dvojice Pepa 
Čihák – Jarda Valenta a odnesla si bronz.  
 

Celkově hodnotím první turnaj u nás v rámci této tenisové série velmi pozitivně. Všechny 
plánované zápasy se stihly a skončili jsme i něco málo po 18 hodině. Hráči byli sice unavení ale 
myslím že i spokojení většinou se svým výkonem. Splnili jsme cíl si hlavně vyzkoušet tento formát 
turnaje na našich dvou antukových kurtech, zda jsme schopni tyto turnaje v rámci této série 
pořádat a stihnout za jeden den. Všechny dvojice si zahráli dost zápasů a o tom tato série je. Někdy 



2 

 

je vyrovnaných zápasů více někdy méně. Záleží, jaké dvojice se na turnaji sejdou. Je ale důležité 
aby, hráči měli z turnajů a zápasů radost, užívali si je a rádi se na tyto turnaje vraceli. Toto je i 
naším hlavním cílem. Můžeme ještě postupně dělat i úpravy v herním formátu, ale základem je, 
aby si hráči co nejvíce a co nejlépe zahráli. Naše zázemí je sice trošku provizorní ale snažíme se 
vždy dělat co můžeme, aby bylo co nejlepší a byli jste spokojení. Těším se již nyní na další turnaje 
této série, kterou se budeme v příštím roce i více snažit dostat k nám do Března. Věřím, že nám 
zachováte svou přízeň a přijdete si zahrát a bude se Vám u nás líbit.  
 
Závěrem ještě jednou děkuji všem hráčům, lidem v zázemí a za pomoc při přípravě turnaje, všem 
fanouškům a fanynkám. Je pro nás radost pro Vás připravovat turnaje a zároveň být s Vámi všemi. 
 
S pozdravem. 
 
Jan Fára (správce areálu tenisové kurty Březno u Chomutova) 
 


