
 

 
 

 

XXII. 
Zlot z Radiem Katovice 

Tarnowskie Góry 
   

 
 

Přesun do Tarnowskich Gór zrychlilo využití přesunu po dálnici D1 
a A1, a tak se nám ani nezdálo, že jsme ujeli 155 km. Dík 

souřadnicím GPS od pořadatele většina účastníků, včetně nás, 
zajelo do dvora Olympijského hotelu a někteří si i zatrénovali 

couvání s karavanem. Prostor srazu nás přivítal neposečenou 
trávou, pěti „tojkami“ a dvěmi nádržemi na pitnou vodu. Tedy 

první dojem nic moc. O to větší bylo srdečné přivítání komandorem 
zlotu –Andrzejem Bosniackim. Napojili jsme se na elektrický proud 

bez výpadků, i když síť přípojek byla mobilní, zajišťována 
pořadatelem. Většina účastníků chytala bronz a my jsme se k nim 

po zakempování také přidali. Večer zpříjemnilo vystoupení 
šermířů, po kterém následovalo podávání grilovaných klobásek 

s pivem. V pátek ráno, přesně na minutu dle plánu, přijel autokar 

včetně policejního doprovodu, který zajišťoval stání a vjezd i tam, 
kde se normálně nesmí. Na rynku naši skupinu očekávala 

průvodkyně, navštívili jsme muzeum, které je umístěno v 
„Sedláčkově domě“, ve kterém byla od roku 1786 vinárna. V rámci 

prohlídky nám byl promítnut film o historii a shlédli jsme 
zajímavou expozici od vzniku Tarnowskich Gór až po současnost. 

Za asistence policie jsme se přesunuli autokarem do areálu zámku 
postaveném v letech 1520 - 1570, ze kterého se v době socialismu 

stala ruina, což dokládaly fotografie. V současné době je po 
nákladné rekonstrukci za cca jednu miliardu zlotých. Z 

hospodářských budov se stal hotel a kongresový sál a interiéry 
jsou dle dochované dokumentace vráceny do původní podoby – 

krása a obdiv restaurátorům. V podkroví jsou expozice nářadí 
řemeslníků včetně ukázek výroků a modelářské zručnosti. 

Autokarem jsme se přesunuli do Górnošlaskieho Centra 

Rehabilitaci „REPTY“. Je to nejmodernější rehabilitační zařízení 
v Polsku s 560ti lůžky, které je možno v případě války přeměnit na 

nemocnici. Je umístěno v údolí, kde by odolalo tlakové vlně. 
Součástí zařízení je i protiatomový kryt. Pacienti mají k dispozici 

kapli, restauraci, kavárnu, bazén, kino, několik operačních sálů, 
poštu, prodejnu tiskovin atd. Pro všechny bylo překvapením 

připravené pohoštění v místní kavárně. V okolním lesoparku jsou 



cyklostezky, možnosti pěších vycházek a několik restaurací a 

kavárniček. Plni dojmů jsme se vrátili do „campu“ a přivítali volný 
odpočinkový program. 

   

V sobotu ráno nás probudilo bubnování deště, ale přesto Andrzej 
již v devět hodin všechny zval na rytířský víceboj. Poslušně jsme 

nastoupili k připraveným disciplínám a zodpovědně soutěžili. 
Střílelo se lukem, házelo se sekyrkami a šípem se trefovalo jablko. 

Slunečné odpoledne si každý vyplnil dle své chuti. 
 

Na neděli byla rezervována pro účastníky restaurace v nedalekém 
Olympijském hotelu. Pozvání přijali představitelé města 

Tarnowskie Góry, sponzoři Zlotu a nechyběl ani hlavní partner 
Radio Katowice, které po celou dobu Zlotu vysílalo živé vstupy. Po 

oficiálních proslovech obdržela každá posádka cenu za účast v 
rytířském víceboji. Následoval společný oběd, rozloučení a odjezd 

domů. 
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