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Tenisté z TK Mnichovo Hradiště se ve dnech 15. - 18. září 2011 zúčastnili prodlouženého
víkendu v německém partnerském městě Erzhausen, kde se ve dvou dnech zúčastnili
přátelského tenisového klání. Hrálo 16 hráčů ze 17 členného týmu, který TC Blau-Weiss
Erzhausen navštívil. Sedmnáctým členem byla Táňa Milanovová, která nám německy neznalým
překládala a které za toto patří velký dík. Také jí děkujeme za velkou podporu a fandění při
zápasech.

Odpolední čtvrteční příjez byl ve znamení ubytování, seznámení a předání daru v podobě
broušené vázy. První den dopoledne se hrálo systémem čech-němec a to na jeden set. Tito dva
hráli opět proti česko-německé dvojici. Takto se různě střídali po každém setu. Odpolední
program byl oddychový a jeli jsme vlakem do Frankfurtu nad Mohanem na prohlídku letiště,
kde nám zajistili průvodce s českou překladatelkou. Prohlídku jsme měli zdarma od sponzora,
kterým byla společnost "Lufthansa". Večer jsme zakončili ve vyhlášené frankfurtské restauraci
Apfelwein - Wagner, kde se nám velice líbilo, jídlo bylo skvělé a jablečné víno nám přeci jen po
pár skleničkách docela zachutnalo ( tedy jen některým ). Druhý den ráno jsme se vydali ještě na
prohlídku muzea vzducholodí Zeppelin, kde jsme mohli obdivovat nejen historii vzducholodí, ale
také zkázu Hindenburgu včetně různých autentických předmětů z této lodi, která nakonec
ukončila přepravu lidí vzducholoděmi. Odpoledne jsme se přesunuli opět na tenisové kurty.
Naši dorostenci sehráli dvouhry i čtyřhry se stejně starými německými tenisty a výsledkem bylo
10 výher z 12-ti, kdy zbylé dva zápasy byly velice vyrovnané. Další kategorie 40+ hrála pouze
čtyřhry a počet výher a proher byl přibližně stejný. Tentýž den večer jsme předali německým
kolegům nějaké drobnosti a den zakončili posezením v areálu klubu. Ráno už jen proběhlo
rozloučení u snídaně a následný odjezd. Na nějaké fotky se můžete podívat na následujícím
odkazu http://www.ggweber.de/MH2011.htm . A jak se nám to líbilo ? ...jednoduše SKVĚLÉ
!!!
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