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O rok odložená (z důvodu COVID 19) 24. Dahlie Rallye (DR) se konala v kempingu Gosciniec Juraski 

v polské obci Podlesice. Organizátorem byl Polski Zwiazek Motorowy (PZM) pod vedením viceprezidenta 

Prezídia Dahlie Rallye (PDR) Dariusa Jajka a ředitelem srazu Marcinem Turkem a Piotrem Pelkou. Práci odvedli 

na jedničku. Vše probíhalo perfektně a camp byl dobře připraven s dostatečným počtem elektrických přípojek 

a rozvodem vody. 

 

U prezentace obdržela každá posádka tašku s propagačními materiály, doporučenými výlety do okolí a malými 

dárečky. 

 

Ve čtvrtek se konalo zasedání PDR. Ze zdravotních důvodů vystoupil z PDR zástupce Federace Campingu a 

Caravaningu ČR (FCC ČR) pan Miloslav Poles, kterého nahradil pan Jiří Chvála, pana Henryka Kušmierskeho z 

Polské Federace Campingu a Caravaningu vystřídal pan Zbigniew Gawronski a místo pana Mátyáse Abonyi 

z Maďarského camping a caravan clubu se stal členem PDR pan Tibor Németh. PDR bylo seznámeno s dopisem 

prezidenta FCC ČR pana Bohumila Starého, který se ze zdravotních důvodů nemohl zasedání PDR zúčastnit-

zastupoval pan Jiří Chvála, který přednesl požadavek uspořádat 25. DR v ČR v Heřmanově Městci. PDR tento 

požadavek schválilo, a tak 25. DR se uskuteční v termínu 25. – 28. 8. 2022 v autokempingu Konopáč. 26. DR 

by měla být na Slovensku, 27. DR v Maďarsku a 28. DR v Polsku. 

 

Na zahájení DR zazněla státní hymna pořádající země a minutou ticha byla uctěna památka zakladatele DR 

pana Zdeňka Vaňury sen. Všechny účastníky přivítal i prezident PZM, pan Michal Sikora. Zpěvem, tancem a 

krásnými kroji všechny nadchlo vystoupení folklórní skupiny, po kterém bylo pro přítomné poskytnuto malé 

občerstvení a následoval společenský večer s hudbou a tancem. 

 

Každé ráno účastníky budila znělka DR, která byla zkomponována ze známých skladeb každého státu a 

podávaly se čerstvé bulky.  V sobotu se v kempu konal malý trh s místními specialitami, podávala se krajová 

specialita – polévka žurek, prodávaly se potřeby pro karavanisty a konaly se soutěže pro děti i dospělé. Jeden 

den byla organizovaná pěší vycházka do nedaleké jeskyně Glebokej a do skal Góry Zborow, další den 

autobusový zájezd na hrad Bobolice a Ogrodzienec. 

My, Rožnováci, jsme si kromě připraveného programu udělali ještě vlastní výlety. Na kolech jsme navštívili 

nedaleké město Žiarki, skalní útvar Okiennik Wielki, zámek Morsko, zámek Bobolice, zříceninu hradu Mirów a 

20 km jižně od Podlesic pak nejnavštěvovanější hrad v okolí Ogrodzieniec. 

V sobotu ráno jsme nemohli vynechat návštěvu velkého trhu v Žiarki, kde se prodávalo vše od rezavých 

hřebíků a děravých hrnců až po nové kotle. 

Přišla neděle a s ní slavností zakončení 24. DR, na které byli odměněni věcnými cenami všechny soutěžící děti 

a nejlepší v kategorii dospělých. Hosté z Chorvatsko věnovali do slosování jeden poukaz na týdenní pobyt 

v campu Čikat. Při losování došlo ke kuriozní situaci, kdy prvním vylosovaným byla posádka z ČR, ale jelikož 

již nebyla přítomna, losovala se posádka druhá. Opět byla vylosována posádka z ČR, která ale také již odjela 

domů. Následovalo tedy třetí losování a opět to byla posádka z ČR, která si již poukaz převzala. 

Na závěr 24. DR byla sdělena statistika. Celková účast byla 129 posádek/313 osob (Polsko 95/240, Slovensko 

15/31, ČR 13/29, Maďarsko 6/13). Nemladším účastníkem byla Alicja Szukala, 21. 10. 2020 a nejstarším 

účastníkem byl Jan Saturiewicz, 3. 9. 1941. 

 

Celkem se všech 24 ročníků DR zúčastnilo 2.866 posádek/6.740 osob. 
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