23. DAHLIE RALLYE
TÓALMÁS, MAĎARSKO
29. 8. – 2. 9. 2019

Pověřením uspořádat 23. Dahlie Rallye byl MCCC. S propagací této akce si velkou hlavu
nedělali, a tak vše bylo na prezidentu Sdružení Dahlie Rallye Lubo Kotrasovi, který jezdil po
srazech a setkáních na Slovensku a Česku, kde informoval a zval přítomné karavanisty do
Tóalmási v Maďarsku. Jeho práce nebyla marná, protože přijelo 160 posádek v počtu 334
osob. Největší účast byla ze Slovenska – 52 posádek a 118 osob, 45 posádek v počtu 89 osob
přijelo z Česka a účast z Polska byla 33 posádek a 67 osob. Nejméně posádek bylo
z Maďarska, ač byli domácí – 27 posádek a 54 osob. Jako hosté navštívili 23. Dahlie Rallye 3
posádky v počtu 6 osob karavanisté z Chorvatska. Celkem se 23 ročníků Dahlie Rallye
zúčastnilo 2.737 posádek a 6.427 osob.
Pořadatelé zvolili malé městečko Tóalmás, ve kterém se nachází malé termální lázně pouze se
třemi venkovními bazény. Výhodou bylo, že z kempu k bazénům to bylo kousek pouze přes
branku a účastníci Dahlie Rallye je mohli využívat i v nočních hodinách. Pro účastníky 23.
Dahlie Rallye byly připraveny vzorně posečené a vyznačené parcely, kdy si každý mohl
vybrat, kde se mu líbilo. Díky tomu byly mezi sebou promíchány nejen jednotlivé kluby, ale i
země a docházelo k navazování nových známostí.
Při prezentaci obdržela každá posádka spoustu propagačních materiálů, ale hlavně balíček
uzenářských dobrot od jednoho ze sponzorů. Lidem to tak chutnalo, že jezdili do jeho
obchodu nakupovat další a další dobroty. Holt maďarská klobása, čabajka, špek a slanina je
vyhlášená.
Před vlastním zahájení 23. Dahlie Rallye zasedalo ve čtvrtek večer Prezídium Dahlie Rallye
(PDR). Hlavními body zasedání byla aktualizace Stanov Dahlie Rallye a přijetí nových členů
z Česka do PDR. Jednohlasně stávající PDR schválilo přijetí do Sdružení Dahlie Rallye (SDR)
Autoklub ČR, který bude zastupovat Vladimír Chomát a Federaci campingu a karavaningu ČR,
kterou bude zastupovat Miroslav Poles, který byl jmenován viceprezidentem za Českou
republiku. Za PZM rezignoval na svoji funkci Stanislaw Reterski a místo něho byl jmenován
viceprezidentem za Polsko Dariusz Jajko. Více informací o novém složení PDR, členech SDR,
stanovy, statistiky a jiné zajímavosti najdete na www.campingclubroznov.cz v sekci Dahlie
Rallye.
V pátek večer proběhlo slavnostní zahájení 23. Dahlie Rallye, po kterém následoval výdej
polévky a kulturní program. Oproti předcházejícím ročníkům pořadatelé neorganizovali žádné
soutěže, ale zajistili jeden den celodenní autobusový zájezd do Budapešti včetně návštěvy
parlamentu a druhý den výlet do Višegrádu. Až na problémy s překladem byli účastníci
zájezdů celkem spokojeni a viděli hodně zajímavého, kam by se individuálně nepodívali. Na
které nezbylo v autobusech místo, museli vzít zavděk lenošení v termální vodě, nebo si sami
udělat výlety do okolí. V sobotu večer byl připraven hudební program. Díky připravenému
programu vše rychle uběhlo a bylo tu nedělní dopoledne a s ním ukončení 23. Dahlie Rallye.
Byl oceněn nejstarší účastník Boguslaw Komorowski – 88 let z Polska a nejmladší účastník
Emil Šedo – 6 let z Česka. Prezident Dahlie Rallye poděkoval pořadatelům a předal putovní
valašku a valašský klobúk Dariuszu Jajkovi – pořadateli 24. Dahlie Rallye, která se bude
konat 3. – 7. 9. 2020 v obci Podlesice, ležící na území Krakowsko – Czestochowské jury
v Polsku.
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