HISTORIE DAHLIE RALLYE
mezinárodní setkání campistů a caravanistů
CZ, H, PL, SK

Úvod
Camping a caravaning je formou využívání volného času s možností navazovat přátelství
bez hranic. Je nástrojem k zintenzivnění, zkulturnění a zmodernizování sportovních
činností, jako je například pěší turistika, vysokohorská turistika, horolezectví, cykloturistika,
vodáctví, lyžování atd. Umožňuje mobilitu, rychlost, bohatší zážitky a nezávislost na
dopravních prostředcích a ubytovacích zařízeních.
S postupným rozvojem campingu a caravaningu začaly vznikat Camping a Caravan
Cluby za účelem svépomoci při stavbě karavanů v minulosti a v současnosti
za účelem kolektivního organizování náplně činnosti. Následně se započalo
s organizováním setkání a srazů – rallye, kdy vrcholnými mezinárodními akcemi campingu
a caravaningu jsou F.I.C.C. RALLY, EUROPA RALLY, DUNAJ CAMPING RALLY (DCR) a
v současnosti ADRIA CAMPING RALLY (ACR) pořádané v přímořských campech
Chorvatska a DAHLIE RALLYE (DR) – setkání campistů a caravanistů států Visegrádské
čtyřky.
Myšlenka pana Zdeňka Vaňury sen. z Camping clubu KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm,
uspořádat podzimní setkání campistů a caravanistů Česka, Maďarska, Polska a
Slovenska byla poprvé prezentována v roce 1996 při setkání caravanistů v Ustroni v
Polsku. Na základě kladného ohlasu byl ustaven přípravný výbor ve složení: Andrzej
Bošniacki a Roman Dragon ze Silezia Tramp – PL, Jan Kubáček a Zdeněk Vaňura sen.
z Camping Clubu KČT TJ Rožnov p. R. – CZ.
Tak byl položen základní kámen ke srazům přátel campingu a caravaningu s mezinárodní
účastí, pořádaným střídavě v členských státech. Při hledání originálního, přitažlivého,
mezinárodně srozumitelného a typického názvu akce, zvítězil návrh paní Marie Vaňurové
– JIŘINKOVÁ RALLYE se symbolem květiny jiřiny – typické květiny tohoto ročního období.
Z důvodu mezinárodní srozumitelnosti byl v konečné podobě použit botanický termín pro
jiřinu DAHLIE, a tak vznikla DAHLIE RALLYE s logem graficky ztvárňujícím caravan a květ
jiřiny, které navrhl pan Zdeněk Vaňura sen.
Nabídku Camping Clubu KČT TJ Rožnov p. R. ke spolupráci přijali přátele z Caravan
Clubu Slovenské republiky (CCSR), Slovenského Camping a Caravaning Clubu (SCCC) a
Clubu Silezia Tramp z Polska – vznikl základ pro organizování DR, otevřené všem klubům
majícím zájem o spolupráci.
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PRVNÍ DESETILETÍ
1. DAHLIE RALLYE – 1997 pořadatel Camping Club KČT TJ Rožnov p. R.
Internacionál camping SPORT Rožnov p. R. – CZ.
Tradice podzimních setkání campistů a caravanistů byla zahájena při 1. DR
ve dnech 11. – 14. 9. 1997 v Rožnově pod Radhoštěm – CZ za účasti 123 posádek s 319
účastníky:
posádky
účastníci
CZ
54
137
PL
52
143
SK
17
39
Inspirující program s pěší turistikou, společenským, sportovním a kulturním vyžitím,
poznávacími autokarovými zájezdy, kulinářskou ochutnávkou místní speciality s důrazem
na skutečnost, že automobil je dopravní prostředek a caravan prostředek k ubytování,
ukázal cestu, kterou se bude tato nová aktivita ubírat.
Městský úřad v Rožnově p. R. věnoval u příležitosti 1. ročníku DR valašku
se stuhou, která se stala symbolem štafetového kolíku k navazování dalších stuh
uskutečněných ročníků, která byla předána panu Andrzeji Bošniackému z Polska –
zástupci pořadatelů dalšího ročníku.
Na setkání zástupců zúčastněných států bylo založeno Sdružení Dahlie Rallye (SDR),
ustaveno Prezidium Dahlie Rallye (PDR) z pánů Andrzej Bošniacki – PL, Roman Dragon –
PL, Jan Kubáček – CZ, Vladimír Ščepko – SK, Julius Vágáši – SK včele s prezidentem
Zdeňkem Vaňurou sen – CZ. Bylo přijato usnesení, že budou vypracovány Stanovy Dahlie
Rallye a byl přijat návrh dalšího vývoje s konkretizací pořadatelů dalších ročníků DR.
V průběhu 37. EUROPA RALLY v Piešťanech, dne 31. 5. 1998 se uskutečnilo jednání pánů
Júliuse Vágášiho a Zdeňka Vaňury sen. – představitelů SDR s panem Belou Končikem –
prezidentem Maďarského camping a caravan clubu (MCCC) a členem Prezidia F.I.C.C.
s nabídkou účasti delegace na 2. DR v Ochabech – PL s možným následným zapojením
do SDR s tím, že po podání žádosti, oficiální schvalování přijetí by proběhlo v roce 1999
v rámci 3. DR v Tatranské Lomnici – SK.
2. DAHLIE RALLYE – 1998

pořadatel KT Silezia Tramp.
Camp MARCEL Ochaby-Kiczyce – PL.

Výstřelem z historického děla byla zahájena 2. DR ve dnech 10. – 13. 9. 1998 v OchabyKiczyce – PL. Celkem bylo přítomno 105 posádek s 281 účastníky:
posádky
účastníci
CZ
8
20
D
1
2
PL
85
234
SK
11
25
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Dobře vybavený camp Marcel byl účastníky plně naplněn a nepřihlášení zájemci museli
být odmítnuti. Připravený turistický, sportovní, společenský a kulturní program plně
uspokojil všechny účastníky a přispěl k navázání dalších přátelství. Všech 82 účastníků
rodinného víceboje byli odměněni hodnotnými cenami. Při kolektivním opékání klobás
vyhrávala rázovitá goralská kapela. Valašku s navázanou stuhou 2. ročníku DR převzal
pan Július Vágáši ze Slovensjka - zástupce pořadatelů následujícího ročníku.
Na zasedání PDR byl schválen definitivní text Stanov DR a přijato usnesení upřesňující další
činnost, schválena kandidatura na uspořádání 3. DR v Tatranské Lomnici
a doporučeno kontaktovat přátele v Maďarsku a nabídnout účast.
Do Hajdúszoboszló ve dnech 23. - 25. 10. 1998 byla svolána mezinárodní konference za
účasti delegací Bulharska, Česka, Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a
Slovenska,
za
účelem
seznámení
s přípravou
24.
DCR
v roce
1999
a vyhodnocení pravděpodobného dalšího vývoje DCR. V řadách následných
pořadatelů se však nenašla dobrá vůle další ročníky DCR organizovat. Neoficiálně
se dohodli členové delegací Česka a Slovenska, že pokud při DCR 1999 nedojde
k dohodě pořádat dále DCR, nestojí nic v cestě vyhlásit DR jako akci nástupnickou.
V rámci Mezinárodního sletu campistů a caravanistů s Autorádiem Katowice
ve Siewierzu – PL jednalo PDR dne 8. 5. 1999. Panem Júliusem Vágášim byla podána
informace o stavu příprav 3. DR 1999 v Tatranské Lomnici. Pan Zdeněk Vaňura sen.
seznámil s probíhající krizí při organizování DCR a navrhl řešení splynutí DCR s DR
a případnou úpravou názvu na Dahlie Camping Rallye, aby vžitá zkratka DCR mohla být
nadále používána s upraveným logem, ve kterém musí být zachován symbol květu jiřiny.
Návrh byl odsouhlasen s tím, že bude přednesen při 24. DCR v Hájduszoboszló. Pokud
nebude přijat, bude DR pokračovat samostatně dle platných Stanov DR. Na základě
žádosti byl do SDR za řádného člena přijat Českomoravský Camping Club (ČMCC) – CZ.
Vzhledem k očekávané situaci při organizování DCR, byla dne 22. 5. 1999 svolána
porada zástupců mototuristických organizací k problematice DCR – DR v rámci
24. DCR za přítomnosti pánů: Jerzy Bidas z Polské Federace Campingu
a Caravaningu (PFCC) – PL, Ing. Jiří Dobeš z Federace Campingu a caravaningu ČR
(FCC ČR) – CZ, Július Vágáši z SCCC - SK, Zdeněk Vaňura sen. ze SDR – CZ. Byla
projednána situace při ukončení DCR a důsledky z toho vyplývajícími. Dohodnuto udržet
dosavadní tradici této akce a nadále v ní pokračovat pod názvem DAHLIE CAMPING
RALLYE počínaje rokem 2000. S problematikou DCR byl následně seznámen i pan Gordan
Buneta z Chorvatska, který se závěry porady souhlasil.
Při 24. DCR v Hajdúszobosló ve dnech 21. - 25. 5. 1999 byla svolána panem Belou
Končikem, prezidentem MCCC porada zástupců z Česka, Německa, Maďarska,
Chorvatska, Polska a Slovenska, na které byla oficiálně ukončena – zrušena činnost DCR
s tím, že logo a název nebude nadále používán v jakékoliv formě. Současně
pro rok 2000 byly jako preferované akce doporučeny EUROPA RALLY, ADRIA CAMPING
RALLY, F.I.C.C. RALLY a DAHLIE RALLYE. Na základě popsaných skutečností zůstalo logo i
název DR zachován.
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3. DAHLIE RALLYE – 1999

pořadatel Camping Caravaning Club Lokomotiva Košice.
EUROCAMP FICC Tatranská Lomnica – SK.

V podhůří Vysokých Tater v Tatranské Lomnici - SK se ve dnech 9. – 12. 9. 1999 uskutečnila
3. DR za účasti 67 posádek a 174 účastníků:
posádky
účastníci
CZ
23
58
H
7
15
PL
14
42
SK
23
59
Prostorem i vybavením EUROCAMP plně uspokojil všechny účastníky. Překrásné počasí po
celou dobu trvání DR vylákalo každé ráno účastníky na celodenní turistické a
vysokohorské túry. Teplé večery přímo vybízely k posezení, navazování nových přátelství
a také se diskutovalo, jak dále zintenzivnit činnost campingu a caravaningu. Zpestřením
programu byly i sportovní hry dětí, mládeže a dospělých. Účastenský odznak také
umožňoval navštívit zdarma Tatranské muzeum se zajímavými expozicemi fauny, flory,
začátky, minulostí a současností turistiky ve Vysokých Tatrách. Poprvé se DR zúčastnili
přátelé z Maďarska. Zástupce pořadatelů následujícího ročníku pan Ing. Jiří Dobeš z ČR
převzal valašku, symbol DR.
Zasedání PDR se zúčastnil pan Jerzy Bidas – prezident PFCC a projevil zájem o zapojení
PFCC do SDR. S přihlédnutím na platné Stanovy DR nemohl být požadavek akceptován.
Přítomná delegace z Clubu Elnok Debrecen byla seznámena s právy a povinnostmi
členů SDR a bylo odsouhlaseno přijetí v případě uplatnění oficiální žádosti. Kandidatura
na pořádání 4. DR 2000 v Praze byla po přepracování finančních požadavků pořadatelů
přijata.
Osobní neshody pánů Andreje Bošniackého – PL a Júliuse Vágašiho – SK a rozdílné názory
na plnění soukromých slibů a s tím naplňování programové části 3. DR 1999 ukončil dopis
z 28. 9. 1999 pánů Andreje Bošniackého a Romana Dragona ze Silezia Tram – PL, ve
kterém rezignují na osobní členství v PDR a klubové členství ve SDR.
Na mimořádném zasedání PDR dne 24. 6. 2000 v rámci ACR v Zatonu – HR bylo
odsouhlaseno vyhovět pánům Andrejovi Bošnickému a Romanovi Droganovi
a uvolnit je z PDR se současným zrušením členství klubu Silezia Tramp – PL ve SDR. Toto
doporučení podléhalo schválení řádného zasedání PDR v Praze v září 2000.
Odsouhlaseno, že 5. DR se uskuteční ve dnech 6. – 9. 9. 2001 v Piešťanech. V průběhu
ACR bylo i jednáno se zástupci Caravan Clubu Ullés – H, kterým bylo nabídnuto členství
ve SDR.
4. DAHLIE RALLYE – 2000

pořadatel ČMCC – SK Aritma Praha.
Kempink DŽBÁN Praha – CZ.

Hlavní město České republiky Praha v campu Džbán hostilo ve dnech 7.- 10. 9. 2000
účastníky 4. DR.
Bohatý program nabízel každému dle možností a zájmů poznávat Prahu, turistické
vycházky do zajímavého okolí s turistickým pochodem Šáreckým údolím a společenským
večerem, nebyla opomenuta ani možnost účasti na bohoslužbě. Sjelo se celkem 56
posádek se 149 účastníky:
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CZ
H
PL
SK

posádky
11
2
40
3

účastníci
46
4
91
8

Ještě před ukončením DR 2000 do campu přijelo 99 posádek caravanistů z Dánska, a tak
došlo k neplánované prezentaci DR a setkání vyznavačů tohoto stylu života
a trávení volného času. Organizátorům 5. DR 2001 ze Slovenska byl předán symbol DR –
valaška.
Na řádném zasedání PDR bylo odsouhlaseno uvolnění z členství v PDR a SDR klubu Silezia
Tramp s jeho zástupci. Byly schváleny předložené materiály a kandidatura k pořádání 5.
DR 2001 v Piešťanech. Na základě žádosti byl do SDR přijat AUTO MOTO KLUB GLIWICE –
KOLO CARAVANINGU „GLOB“ – Gliwice – PL, zástupcem v PDR se stala Elzbieta
Tarlowská.
Pro funkční období 2001 – 2003 bylo zvoleno a jmenováno PDR:
prezident
Vaňura
Zdeněk
CZ
viceprezidenti
Ščepko
Vladimír
SK
Tarlowská
Elzbieta
PL
členové
Dobeš
Jiří
CZ
Kubáček
Jan
CZ
Vágáši
Julius
SK
Byl schválen výhledový plán dalších ročníků DR:
2001 6.- 9. 9.
Piešťany
SK
2002 5.- 8. 9.
Kalety
PL
2003
CZ
2004
SK
2005
PL
5. DAHLIE RALLYE – 2001

pořadatel Caravan Club Slovenské republiky.
Autocamping LODENICA Piešťany – SK.

Do Piešťan ve dnech 6. - 9. 9. 2001 se sjeli účastníci dalšího ročníku DR v počtu
70 posádek a 181 účastníků:
posádky
účastníci
CZ
28
67
H
4
8
PL
8
16
SK
30
90
Pěkné počasí umožnilo naplnění připraveného programu, účastníci se setkávali
při prohlídce lázeňského města, v termálních lázních, na procházkách a cyklistických
vyjížďkách podél plavebního kanálu. Mnozí využili i nabídky vodního lyžování
na trenažeru. Na valašku přibyla další stuha úspěšně uspořádaného ročníku a byla
předána paní Elzbietě Tarlowské, zástupkyni budoucích polských pořadatelů. PDR
odsouhlasilo pořádání 6. DR ve dnech 5. - 8. 9. 2002 v Kalety-Zielona – PL. Odsouhlasen
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předložený návrh na uspořádání 7. DR 2003 ve dnech 4. - 7. 9. 2003 v Žandově u České
Lípy – CZ.
6. DAHLIE RALLYE – 2002

pořadatel GKM „ROZBARK“ Bytom.
Camping Kalety-Zielona – PL.

Mezi lesy pod hrází velkého rybníku, v naprostém klidu, pohodě a tichu se sjelo
ve dnech 5. - 8. 9. 2002 na 6. DR celkem 71 posádek a 164 účastníků:
posádky
účastníci
CZ
21
47
H
3
7
PL
43
103
SK
4
7
Připravené autokary odvezly zájemce k prohlídce Czestochowe – podrobné prohlídce
poutního místa a okolí. Následující den se fáralo v Tarlowských Górach
do památného dolu na stříbrné rudy s prohlídkou muzea lokomotiv. Změřit síly bylo možno
v rodinném víceboji. Mimořádně se vydařil bál, kde bez rozdílu věku
a zdravotních handicapů se všichni sešli na tanečním parketu v družné zábavě. Štafeta
valaška se stuhami uspořádaných ročníků byla předána pořadatelům z České Lípy – CZ.
Na zasedání PDR byli do SDR na základě uplatněných žádostí přijati:
CARACAN CLUB Šumperk v AČR – CZ, zástupcem v PDR pan Jaromír Piskoř,
KLUB MOTOROVY „ROZBARK“ BYTOM – PL, zástupcem v PDR pan Edward Pieczora.
Dle schválených připomínek a usnesení byly novelizovány Stanovy DR.
7. DAHLIE RALLYE – 2003

pořadatel KČT oddíl mototuristiky Česká Lípa.
Autocamping SLUNCE Žandov u České Lípa – CZ.

Při PRERALLY 2. - 4. 9. 2003 a Dahlie Rallye 4. - 7. 9. 2003 se sjelo do autocampu Slunce
v Žandově u České Lípy 63 posádek a 154 účastníků:
posádky
účastníci
CZ
40
103
H
5
15
PL
15
31
SK
3
5
Program obsahoval turistické vycházky za poznáním Českolipska a Národního parku
Českosaské Švýcarsko, autokarové výlety do Liberce, Drážďan a České Lípy. Rekreační
rallye prověřila šikovnost a dovednost posádek. Večery byly plné zábavy s veselým
představováním klubů s diskotékou a při bálu byli odměněni nejzdatnější, nejstarší,
jubilanti a nejpočetnější skupina. Poprvé v historii putuje valaška do Maďarska, kterou za
budoucí pořadatele převzal pan László Szöts. Po ukončení maratónu aktivity mnozí využili
možnosti zůstat v campu do pondělí, kdy konečně nastal čas přátelských posezení.
Na řádném zasedání PDR na základě uplatněné žádosti do SDR přijat Atlant-hungary
Camping-Caravaning Club (AhCCC) Göd – HU, zástupce v PDR Lászlo Szöts.
Pro funkční období 2004 – 2006 bylo zvoleno a jmenováno PDR:
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prezident
viceprezidenti
členové

Vaňura
Tarlowská
Szöts
Vágáši
Dobeš
Kubáček
Pieczora
Piskoř
Ščepko

Zdeněk
Elzbieta
László
Julius
Jiří
Jan
Edward
Jaromír
Vladimír

CZ
PL
H
SK
CZ
CZ
PL
CZ
SK

Dle žádosti uplatněné AhCCC o možnost uspořádat 8. DR v Maďarsku, vzdalo
se Slovensko kandidatury na uspořádání DR v roce 2004. Schváleno, že 8. DR
ve dnech 2. - 5. 9. 2004 se uskuteční v Jászszentandrási – H, autocampu Termál. Dále bylo
odsouhlaseno, že 9. DR se uskuteční v Kalety-Zielona – PL.
8. DAHLIE RALLYE – 2004

pořadatel Atlant-hungary Camping-Caravaning Club Göd.
Autocamping TERMAL Jászszentandrás – HU.

Na první v Maďarsku pořádanou DR do malého městečka Jászszentandrás ve dnech 2. 5. 9. 2004 se sjelo 108 posádek a 247 účastníky:
posádky
účastníci
CZ
24
57
H
33
78
PL
25
55
SK
26
57
Účastníkům byl k dispozici pěkný camp s termálním koupalištěm a plaveckým bazénem
s temperovanou vodou. Vše udržováno ve vzorné čistotě. V rámci programu byl
navštíven místní sto let starý kostel s freskami, muzeum hub s následným piknikem
spojeným s degustací mešního vína – darem pana faráře. Nechyběla ani ochutnávka
pravého maďarského guláše a veselý rodinný víceboj. Místní folklor představily dva
soubory. Vyvrcholením byl společenský večer uskutečněný na uzavřené ulici navazující
na camp s živou hudbou, kdy účastnící DR s obyvateli místními a z blízkého okolí se
rozcházeli, když na kostele odbíjely hodiny čtvrtou hodinu ranní. 8. DR navštívil pan
Szekely Miklós – úřadující nejvyšší představitel MCCC, pozdravil přítomné, vzpomenul
spolupráci při organizování DCR a ocenil mezinárodní spolupráci při realizaci a pořádání
DR. Po předání cen nejlepším ze soutěží, nejstaršímu a nejmladšímu a nejvzdálenějšímu
účastníku byla předána valaška s další stuhou úspěšně uspořádaného ročníku zástupcům
pořadatelů z GKM „ROZBARK“ – PL.
Na řádném zasedání PDR byla kladně projednána žádost o přijetí do SDR uplatněná
Caravan Clubem „SEDLAČEK“ z Turnowskich Gór – PL, zástupce v PDR pan Henryk
Filipczyk. Vzhledem ke změnám ve vedení SCCC, byl do PDR kooptován
pan Prof. Ing. Ulrich Koloman, PhD. Byl schválen termín 9. DR v Kaletách-Zielone – PL ve
dnech 8. - 11. 9. 2005. Také byl schválen požadavek Caravan Clubu Šumperk v AČR na
změnu termínu 10. DR v CZ na 17. - 20. 8. 2006. Doporučeno a odsouhlaseno, že
následující ročníky DR budou v pořadí:
2007 11. DR
SK
2008 12. DR
H
2009 13. DR
PL
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2010 14. DR

CZ

9. DAHLIE RALLYE – 2005

pořadatel GKM „ROZBARK“ Bytom.
Camping Kalety-Zielona – PL.

Do příjemného tichého přírodního prostředí se ve dnech 8. - 11. 9. 2005 sjelo 87 posádek s
256 účastníky:
posádky
účastníci
CZ
31
66
H
24
60
NL
1
2
PL
15
96
SK
16
32
Kapacita campu nestačila na uspokojení všech zájemců, a tak hlavně polští caravanisté
se nemohli 9. DR zúčastnit. Okolí a jeho pamětihodnosti byly účastníkům přiblíženy při
autokarových zájezdech, víceboj pro dospělé a děti byl spojen s procházkou po březích
přilehlého jezera. Nesčetné cestičky a cesty v okolních lesích přímo vybízely vyznavače
cykloturistiky k vyjížďkám. Umělecké soubory se představily jak s folklorem, tak
předvedením moderních tanců. Živá hudba vyhrávala do pozdních hodin milovníkům
tance a společenské zábavy. Při závěrečném ceremoniálu byli odměněni nejlepší
z víceboje, vyhodnoceny nejmladší účastníce z klubu Sedlaček a Rozbark, jejichž věk činil
1,5 roku, a nejstarší účastník z CC Pardubice v AČR pan Vladimír Pitter, narozen v roce
1925. Valaška, symbol DR, byla předána panu Jaromíru Piskořovi – reprezentantu
pořadatelů 10. DR 2006.
Na řádném zasedání PDR byla projednána a schválena žádost MCCC o vstup
do SDR, současně zaniklo členství ve SDR AhCCC. Schválen předložený záměr CC
Šumperk v AČR na uspořádání 10. jubilejního ročníku DR v Lipová Lázně, camp Bobrovník.
Další ročníky DR se uskuteční:
2006 10. DR - CZ 24. - 28. 8
2007 11. DR - SK
6. - 10. 9.
2008 12. DR - H
4. - 7. 9.
Na 1. Mezinárodní konferenci campingu a caravaningu „V4“ (za účasti CZ, H, HR, PL, SK,
SLO) v Ceglédu – H – ve dnech 4. - 6. 11. 2005 byla pozvána čtyřčlenná delegace
organizátorů Dahlie Rallye z Camping Clubu KČT TJ Rožnov p. R. Jan Kubáček, Marie
Vaňurová, Zbyněk Vaňura, Zdeněk Vaňura sen. Prezident DR Zdeněk Vaňura sen. ve
svém vystoupení seznámil přítomné s myšlenkou DR. Současně předal prezidentu MCCC
panu László Gyürky dokument stvrzující členství ve SDR a pan Prof. Ing. Ulrich Koloman,
PhD., prezident SCCC převzal pověření k uspořádání 11. DR 2007.
10. DAHLIE RALLYE – 2006 pořadatel Caravan Club Šumperk v AČR.
Autocamping BOBROVNÍK Lipová Lázně – CZ.
Účastníci jubilejního ročníku se sjeli do krásného horského prostředí Jeseníků - Lipová
Lázně – campu Bobrovník ve dnech 24. - 28. 9. 2006 v počtu 119 posádek s 294 účastníky:
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CZ
H
NL
PL
SK

posádky
62
20
1
16
20

účastníci
152
51
2
41
48

Nepříznivé počasí ovlivnilo účast, kdy i někteří řádně přihlášení nepřijeli. Bohatý program
s autokarovými zájezdy do okolí, turistickými vycházkami s nabídkou nepředstavitelného
množství hřibů, kulturní vystoupení, společenský večer s pompézním ohňostrojem, bohatá
tombola a opékání 178 makrel na přírodním ohništi uspokojil i nejnáročnější účastníky.
Byla vyhodnocena nejvzdálenější posádka z Holandska, nejmladší účastnice (2 roky)
z Polska a nejstarší účastníci – manželé Fassmannovi (83 let) z Česka. Za účast na všech
deseti ročnících byli oceněni: paní Adolfie Šedinová z Rožnova p. R, pan Július Vágáši
z Košic a páni Zbyněk Vaňura a Zdeněk Vaňura sen. z Rožnova p. R. Pan Prof. Ing. Ulrich
Koloman, PhD., představitel budoucích pořadatelů slavnostně převzal valašku s deseti
stuhami dosud uspořádaných ročníků.
Na zasedání PDR byla provedena volba a jmenování představitelů na období 2007 –
2010:
Prezident
Vaňura
Zdeněk
CZ
Viceprezidenti
Gyürky
László
H
Pieczora
Edward
PL
Ulrich
Koloman
SK
členové
Dobeš
Jiří
CZ
Filipczyk
Henryk
PL
Kubáček
Jan
CZ
Piskoř
Jaromír
CZ
Ščepko
Vladimír
SK
Tarlowska
Elzbieta
PL
Čestný člen
Vágáši
Julius
SK
Odsouhlaseno uspořádání 11. DR ve Varíně – SK, ve dnech 6. - 10. 9. 2007
a pro 12. DR v Maďarsku byl schválen termín 11. - 14. 9. 2008. Doporučeno novelizovat
k září 2006 Stanovy DR ve smyslu schválených připomínek a návrhů. Dále bylo
doporučeno výhledově na webových stránkách Camping clubu KČT TJ Rožnov p. R.
zveřejňovat informace o DR.
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PRVNÍ DESETILETÍ
Deset uskutečněných ročníků dokazuje, že myšlenka pořádat každoročně podzimní
setkání přátel campingu a caravaningu střídavě v zemích členských klubů
a organizací zemí Visegrádské čtyřky je dobrá a života schopná. Deseti uspořádaných
ročníků se zúčastnilo:
posádky
účastníci
CZ
302
753
D
1
2
H
98
238
NL
2
4
PL
313
852
SK
153
370
CELKEM 869
2.219
Z uskutečněných ročníků vyplývá, že účast ovlivňuje vybrané místo s jeho turistickou
atraktivitou, země a v nemalé míře i vzdálenost od potencionálních zájemců a výše
účastenského poplatku. Je nutno ocenit dosud snahu všech pořadatelů o stanovení
minimálních účastenských poplatků s poskytováním maximálních služeb. Pořadatelé
všech deseti ročníků odvedli precizní práci a prezentovali organizační schopnosti
s nápaditostí. Každá DR byla jiná v něčem charakteristická, každá přispěla
k poznávání nových oblastí, regionů, přírodních krás a k navazování přátelství
„bez hranic“.
I když je DR mladá, má deset let, může se při společném a jednotném zájmu campistů a
caravanistů států Visegrádské čtyřky směle zařadit mezi prestižní rallye.
Již nyní lze konstatovat, že DR reprezentuje myšlenky spolupráce campistů
a caravanistů států Visegrádské čtyřky na úseku zájmové činnosti campingu
a caravaningu.

DRUHÉ DESTILETÍ
Historie druhého desetiletí byla odstartována předáním valašky se stuhami deseti
uspořádaných ročníků – symbolu DR při závěrečném ceremoniálu 10. DR
panu Prof. Ing. Ulrichovi Kolomanovi PhD., zástupci SCCC – pořadateli následující 11. DR
2007 ve Varíně – SK.
2. Mezinárodní konference campingu a caravaningu „V4“ (za účasti CZ, H, HR, SK, PL) se
konala v Kiskunmajsa – H ve dnech 7. - 10. 12. 2006 a i na toto jednání byla pozvána
čtyřčlenná delegace zastupující Camping Club KČT TJ Rožnov p. R. a SDR – Ing. Václav
Hronek, Marie Vaňurová, Zbyněk Vaňura a Zdeněk Vaňura sen. Prezident DR pan Zdeněk
Vaňura sen. přednesl zprávu o historii a činnosti organizačního výboru DR a plán činnosti
SDR v následujících letech. V závěru konference bylo konstatováno, že DR je nejdůležitější
setkání organizované Camping Cluby ze zemí „V4“ a bylo jednohlasně odhlasováno, že
od této doby DR je oficiální akcí členských zemí Visegrádské čtyřky. Tato skutečnost je
uvedena v závěrečném protokolu s podpisy vedoucích všech přítomných delegací.
V průběhu konference pan Zdeněk Vaňura sen., prezident DR, předal panu László
Gyürkymu, prezidentu MCCC pověření k organizování 12. DR 2008.
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PDR obdrželo dopis ze dne 5. 12. 2006 od pana Stanislawa Reterskeho, viceprezidenta ZG
Polski Zwiazek Motorovy (PZM), ve kterém oznamuje záměr vstupu do SDR při 11. DR 2007.
Pan Dariusz Jajko, Przewodniczacy Podkomisi Caravanungu GKSPiT PZM v dopisu ze dne
21. 12. 2006 následně uplatnil kandidaturu na uspořádání 13. DR 2009 v Polsku. PDR
obdrželo od PZM dopisy z 27. 7. 2007 se žádostmi o zapojení PZM do SDR
a o uspořádání 13. DR v termínu 3. – 7. 9. 2009. Přílohou dopisů byl seznam klubů v Polsku,
které PZM sdružuje a bude zastupovat ve SDR a PDR.
Prezident PFCC pan Michal Szeftel předal při Tatra Rally v Zakopaném prezidentu DR
dopis se žádostí z 22. 8. 2007 o uspořádání 13. DR v roce 2009. Následně obdrželo PDR
dopis ze dne 27. 8. 2007 se žádostí o zapojení PFCC do SDR.
11. DAHLIE RALLYE – 2007 pořadatel Slovenský Camping a Caravaning Club.
Autocamping Varín – SK.
SCCC pro uspořádání 11. DR ve dnech 6. – 10. 9. 2007 vybral autocamping Varín,
situovaný do překrásného prostředí pohoří Malá Fatra, kdy kolem tekoucí řeka Varínka
tvoří přirozenou hranici s Národním parkem Malá Fatra.
Pořadatelé pro účastníky připravili bohatý program: Camera Camper – soutěžní
přehlídku fotografií a filmů o karavaningu, splav Váhu na pltích s prohlídkou hradu
Strečno, výlet lanovkou pod Velký Kriváň s prohlídkou Těrchové a Vrátné doliny,
mezinárodní turnaj o Jánošíkův pohár v petangu, společenský galavečer s kulturním
programem, soutěže dětí a mnozí účastníci se vydali na individuální výlety. Vytrvalý déšť
neumožnil splav Váhu a ani rozhledy z hřebene Malé Fatry nebyly ideální.
Je však na místě vyslovit uznání pořadatelům, že přes nepříznivé počasí se snažili
dodržovat program a operativně přizpůsobovat časový rozvrh. Na druhé straně patří
uznání i účastníkům za jejich vytrvalost, trpělivost, tolerantnost a stále dobrou náladu.
Uznání a poděkování náleží i MCCC v čele s prezidentem panem László Gyürkym,
kteří přivezli a instalovali velkoprostorový stan – zážitek byla i podívaná na sehranost při
stavbě a demontáži.
Pořadatelům se přihlásilo přes 200 posádek, ale vzhledem k nepříznivému počasí v celé
střední Evropě přijelo celkem 131 posádek s 272 účastníky:
posádky
účastníci
CZ
39
79
H
23
55
PL
23
48
SK
46
90
Všichni účastníci již svoji účastí a hlavně aktivním zapojením do programu
se zasloužili o další úspěšnou v pořadí již 11. DR. Mezinárodní turnaj o Jánošíkův pohár
v petangu vyhrálo družstvo Maďarska, kdy České družstvo sestavené z členů Caravan
clubu Šumperk v AČR a Camping clubu KČT TJ Rožnov p. R. se umístilo na druhém místě.
Nejmladším účastníkem bylo čtyřleté dítě z Maďarska a nejstarším účastníkem byl
vyhlášen pan Vladimír Pitter z CC Pardubice v AČR. Na závěrečném shromáždění byly
rozdány ceny za výkony mládeže v soutěžích, odměněni vyhodnocení ze soutěže
Camera Camper, předán obří Jánošíkův pohár prvnímu družstvu v petangu. Budoucímu
pořadateli, zástupci MCCC panu László Gyürkymu byla předána putovní valaška se
stuhami dosud uspořádaných ročníků DR.
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11. DR zahájila úspěšně novou desítku. Počtem posádek překonala o 8 posádek rekord
z prvního ročníku, ale rekord v počtu 319 účastníků stále drží 1. DR Rožnov p. R. Jedenácti
ročníků DR se celkem zúčastnilo 1.000 posádek a 2.491 účastníků.
Na zasedání PDR byly na základě žádostí přijaty do SDR dvě organizace: PFCC a PZM.
Bylo schváleno, že 12. DR se uskuteční ve dnech 11. – 15. 9. 2008 v termálních
lázních Hajdúböszörmény v Maďarsku s Prerally v termínu 5. – 10. 9. 2008 a Postrally
v termínu 16. – 21. 9 2008. V tajném hlasování z dvou kandidátů byl vybrán pro 13. DR
camp 200 Rybnik-Kamieň v Polsku, s termínem 3. – 7. 9. 2009.
3. Mezinárodní konference campingu a caravaningu „V4“, která se konala v Brně – CZ ve
dnech 7. – 10. listopadu 2007 se zúčastnily delegace z CZ, H, HR, SK, SLO, PL. Na
konferenci byla přítomna delegace SDR, pánové Zdeněk Vaňura sen., prezident DR
a Jan Kubáček, člen PDR. Oficiálně byla předán dokument o přijetí do SDR
a pověření k pořádání 13. DR 2009 delegátům z PZM. Přítomnými delegáty byl schválen
návrh pana László Gyürkyho, prezidenta MCCC – H, aby 4. Mezinárodní konference
campingu a caravaningu „V4“ se konala jako součást 12. DR 2008 v Hajdúböszömény –
H, ve dnech 8. – 10. 9. 2008.
12. DAHLIE RALLYE – 2008 pořadatel Maďarský Camping a Caravaning Club.
Autocamping Cegléd.
12. DR se uskutečnila od 11. - 15. 9. 2008 v Ceglédu v Maďarsku. Pořadatelem byl MCCC,
který připravil příjemný pobyt ve vzorně připraveném campingu Cegléd s neomezenými
vstupy do Termálních lázní a Aqua centra. Pro děti i dospělé byly připraveny programy ve
společenském stanu, guláš párty – vše v rámci účastenského poplatku 30 EUR. Dle zájmu
byly zorganizovány fakultativní výlety autokary do města Cegléd, lesního ZOO parku a
vinného sklepa. Uskutečnilo se i předvádění obytných automobilů a karavanů
s prodejem campingového zařízení a potřeb.
Celkem se 12. DR zúčastnilo 223 posádek s 540 účastníky – 462 dospělých a 78 dětí, což je
rekordní účast:
posádky
účastníci
CZ
57
125
H
62
166
PL
66
162
SK
38
87
Ve velkém společenském stanu byly kulturní programy a Dahlie ples, slavnostní zahájení a
ukončení. Vystoupení břišních tanečnic nebylo kladně hodnoceno jen přítomnými pány,
ale i dámy se dobře bavily, když tanečnice na ukončení vystoupení vyzvaly k tanci
některé pány. Virtuóznost místních hudebníků – housle, klarinet, cimbál, basy se
zpěvákem s mezinárodním programem byla obdivuhodná. Rodinné kolektivy soutěžily ve
víceboji, jednotlivci v házení šipkami a soutěžilo se i v jízdě na přesnost a čas s obytným
automobilem. V sobotu ráno skupina kejklířů na chůdách obstarala netradiční budíček.
Tak každý našel svou parketu pro zábavu a vyžití. Setkali se staří přátelé a nová přátelství
vznikala.
Na závěrečném ceremoniálu byly rozdány ceny vítězům soutěží: šipky muži Zbyněk
Vaňura - CZ, ženy Adriana Urbanit - PL, chlapci Ján Urbanit - PL, rodinný víceboj rodina
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Stuchlíkova - PL, jízda zručnosti s obytným automobilem muži Zoltán Soltéz - H, ženy
Szappanos Róbertné - H. Nejpočetnějším klubem byl MCCC, nejstarším účastníkem 82
letý pan Josef Flejsman - PL a nejmladší účastnicí byla Alexandra Satanská - PL, která se
narodila 15. 2. 2008. Po navázání dvanácté stuhy na putovní valašku a předání
pořadatelům 13. DR –pořadatelům z Polska, vyjádřili přítomní dlouhotrvajícím potleskem
ve stoje dík a uznání organizátorů z MCCC za vzorné uspořádání 12. DR v Ceglédu.
V průběhu 12. DR zasedalo i PDR, které schválilo záměr zástupců PZM z Polska
na uspořádání 13. DR v campingu Kamieň u města Rybnik v Polsku ve dnech
3. – 7. 9. 2009 a přijalo kandidaturu Camping Clubu KČT TJ Rožnov p. R. - CZ
na uspořádání 14. DR ve dnech 2. – 6. 9. 2010 v Rožnově pod Radhoštěm - CZ.
Byl sestaven plán dalších ročníků až do roku 2016 a projednána žádost Maďarského
Tradičního Camping Clubu (MHKK) o přijetí za člena SDR. Vzhledem k tomu,
že nejsou dostatečné informace o organizačním začlenění, perspektivách, spolupráci
s dalšími kluby v Maďarsku a zahraničí, bylo usneseno žádost evidovat k pozdějšími
projednání a členům MHKK umožnit zúčastňovat se DR.
Před 12. DR se uskutečnila 4. Mezinárodní konference campingu a caravaningu
„V4“, na které byli přítomní zástupci organizací a klubů CZ, H, PL, SK. Za SDR byli přítomni
pánové Jan Kubáček a Zdeněk Vaňura sen. Bylo odsouhlaseno, že 5. Mezinárodní
konference campingu a caravaningu „V4“ se uskuteční v rámci 13. DR v Kamieňi - PL.
13. DAHLIE RALLYE – 2009 pořadatel Polski Zwiazek Motorowy.
Autocamping Kamieň.
13. DR se uskutečnila od 3. do 7. září 2009 v autocampu Kamieň u města Rybnik v Polsku.
Pořadatelem byl PZM – Automobilklub Šlaski, Klub Motorowy Górników i Energetyków a
Klub Motorowy Górników „Jarzabek“. Camping byl dva roky mimo provoz a
pořadatelům patří obdiv a dík za úsilí vynaložené k zprovoznění pro 13. DR. Vše potřebné
bylo v bezproblémovém provozu – dostatečný počet elektrických přípojek bez výpadků,
stále tekla teplá voda, zastaralé toalety byly stále udržovány, posekána tráva bez náletů
dřevin, dostatečné osvětlení prostoru, noční ochrana a neustála služba na recepci
k podávání informací vždy s úsměvem. Je až s podivem, že pěkné prostředí
s charakterem lesoparku s přírodním koupalištěm nechává majitel ležet ladem a pomalu
chátrá.
Pořadatelé pro účastníky připravili bohatý program – zdarma autokarové výlety do
Rybniku a Wodzislawu Šlaskiewu a jejich okolí, do krytého koupaliště v Rybniku, ukázky
výcviku služebních psů, jízdu zručnosti soupravy auto-caravan, první pomoci
na cestě, jízdu plošináře, přehlídku historických automobilů, prodej campingových
potřeb s předvedením dvou modelů karavanů Bürstner, nabídku kosmetiky, ochutnávku
místních specialit. Zorganizovali společenské večery s reprodukovanou a živou hudbou,
podávali nezbytnou grochovku a na uvítanou nabídli pohoštění ve společenském stanu,
ve kterém vystupovaly i folklorní soubory. Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže, které
byly dotovány hodnotnými cenami.
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Celkem se 13. DR zúčastnilo 138 posádek s 289 účastníky z 30 klubů:
posádky
účastníci
kluby
CZ
31
67
8
H
14
25
2
PL
77
166
16
SK
16
31
4
Při závěrečném ceremoniálu byly rozdány ceny soutěžícím, vyhodnocen nejpočetnější
klub, nejmladší a nejstarší účastník, na valašku připnuta další struha 13. DR v Kamieňu a
předána zástupci následujících pořadatelů Zbyňku Vaňurovi z Camping Clubu KČT TJ
Rožnov pod Radhoštěm. Po společném zazpívání valčíku na rozloučenou nastalo loučení
starých a nových přátel většinou s přáním: „Za rok v Rožnově pod Radhoštěm na
shledanou.“
Nejpočetnější klub: Automobilklub Šlaski Delegatura w Wodzislawu Šlaskim, PL – 20
posádek.
Nejmladší účastník: Piotr Žyglicki, PL, 1,5 roku.
Nejstarší účastník: Zdeněk Vaňura sen., CZ, 76 roků.
V průběhu 13. DR zasedalo PDR, které odsouhlasilo, že v roce 2011 se 15. ročník uskuteční
v Piešťanech. Bylo zhodnoceno uspořádání 13. DR, pořadatelům vysloveno uznání a
poděkování.
13. DR navštívil pan Peter Szekely, zástupce Magyar Kemping Egyesületek Országos
Szövetsége (MAKEOS) - Celostátní Společnosti Maďarských Kempových Sdružení
s informací o záměrech této nově vzniklé organizace v Maďarsku a vyslovil přání
spolupráce v budoucnu.
14. DAHLIE RALLYE – ROŽNOV 2010

pořadatel Camping Club KČT TJ Rožnov p. R.
Campy Sport a Rožnov.

Rožnov pod Radhoštěm se stal ve dnech 2. – 6. 9. 2010 v campech Sport a Rožnov
domovem 202 posádkám s 459 účastníky, campistům a caravanistům zemí Visegrádské
čtyřky
–
Česka,
Maďarska,
Polska
a
Slovenska
s hosty
ze
Slovinska.
14. DR – ROŽNOV 2010 byla zařazena mezi významné akce KČT v roce 2010 a záštitu
převzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a starosta města Rožnov pod
Radhoštěm JUDr. Jaroslav Kubín.
V průběhu 14. DR – ROŽNOV 2010 se konala 5. Mezinárodní konference campistů a
caravanistů „V4“, na které byly vyhodnoceny úkoly a závěry z předcházejících
konferencí. Bylo odsouhlaseno, že od roku 2011 Mezinárodní konferenci campistů a
caravanistů „V4“ nahradí Mezinárodní sympózium, které se vždy uskuteční v rámci DR.
Na zasedání PDR byl pro funkční období 2011 – 2014 znovu jednohlasně zvolen do funkce
prezidenta Zdeněk Vaňura sen., viceprezidenty byli jmenováni Lászlo Gyürky – H, Josef
Klosok - PL a Vladimír Ščepko - SK. Dalšími členy prezidia jsou: Jiří Dobeš – ČR, Jan
Kubáček – ČR, Jaroslav Mačát – ČR, Stanislaw Reterski – PL, Peter Turányi – SK, čestný
člen Julius Vágáši – SK. Byly odsouhlaseny následující ročníky DR: 2011 – Maďarsko, 2012 –
Polsko, 2013 – Slovensko, 2014 - Česko.
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Každoroční setkání campistů a caravanistů se periodicky střídá v zemích „V4“. V roce
2010 se znovu vrátilo do místa svého zrodu. Před čtrnácti lety z iniciativy Zdeňka Vaňury
sen. uspořádal Camping Club KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm první Jiřinkovou – Dahlie
Rallye, z které se stala každoroční tradice. Campisté a caravanisté zemí „V4“ se během
čtrnácti let setkali 5x v Česku, 2x v Maďarsku, 4x v Polsku, 3x na Slovensku v celkovém
počtu 1.563 posádek s 3.779 účastníky.
Účastníci 14. DR – ROŽNOV 2010, mezi nimiž nechyběl prezident MCCC László Gyürky,
prezident CCSR Vladimír Ščepko a hosté z ÚV KČT PhDr. Jan Stránský a
Ing. Ján Babnič, z Oblasti KČT Valašsko – Chřiby, pánové Ladislav Hojgr
a ing. Zdeněk Kadlčík, prezident FCC ČR Bohumil Starý, místostarostka Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm Markéta Blinková a další představitelé, měli organizátory
připraven bohatý program. Při slavnostním zahájení si 459 přítomných campistů a
caravanistů společně zazpívalo „My jsme Valaši jedna rodina, valašské hory sů naša
otčina…“. Byly připraveny autokarové zájezdy do okolí spojené s malými pěšími
vycházkami na Soláni, Bumbálce, Pustevnách a Radhošti. Navštíveno bylo i Muzeum
Tatra v Kopřivnici, městečko Štramberk s pověstnou Trůbou, Gobelínka ve Valašském
Meziříčí, výrobna svíček Unipar a Svět kamenů v Rožnově p. R. Pro milovníky cykloturistiky
byly připraveny cyklo výlety s představením nové cyklistické stezky Bečva a výlet na
Pustevny s využitím nejstarší lanovky v Česku. Pro děti i dospělé byly zorganizovány
sportovní hry. Při večerních pořadech byly na „Rožnovských stolech“ nabídnuty místní
kulinářské speciality s přípitkem slivovice, vystoupil folklorní soubor malý Radhošť a taneční
skupina Duha. K poslechu a tanci hrála oba večery živá hudba. Plánovaný program
včetně prezentace historických automobilů probíhal ve sportovní hale SYNOTTIP HALL.
Nejmladším účastníkem byla čtyř měsíční Antonína Mikundová z Polska a nejstarším
účastníkem byl 85letý Vladimír Pitter z Česka.
Delegace zemí Česka, Maďarska, Polska a Slovenska byly přijaty na radnici města
Rožnova p. R., zapsaly se do pamětní knihy a následně na památku
14. DR – ROŽNOV 2010 byly zasazeny čtyři lípy v městském parku. Zakladatel DR a
vedoucí organizačního štábu Zdeněk Vaňura sen. obdržel nejvyšší vyznamenání Klubu
českých turistů – Medaili architekta Vratislava Pasovského za mimořádné zásluhy o rozvoj
turistiky a pánové Ing. Václav Hronek, Jan Kubáček, Martin Vaňura a Zbyněk Vaňura
obdrželi Veřejné uznání KČT III. stupně - diplom.
Kromě počasí, kdy nesvítilo stále sluníčko a někdy účastníky pokropil déšť,
dá se konstatovat, že organizace byla bezchybná a pořadatelé obstáli na jedničku
s několika hvězdičkami, což bylo oficiálně konstatováno při závěrečném ceremoniálu.
Na putovní valašku byla navázána stuha 14. DR – ROŽNOV 2010 a předána následujícímu
pořadateli, prezidentu MCCC László Gyürkymu s valašským klobůkem, darem Městského
úřadu Rožnov pod Radhoštěm, který se stal součástí štafety. Při valčíku na rozloučenou
zazpívaném Kateřinou Zetkovou za doprovodu cimbálové muziky Základní umělecké
školy v Rožnově p: R. se mnohým v očích objevily slzy.
Přihlášeno bylo 277 posádek s 618 účastníky, vzhledem k nepříznivému počasí bylo
prezentováno 202 posádek s 459 účastníky, z toho 43 dětí, z 42 klubů.
posádky
účastníci
kluby
CZ
112
257
16
H
7
14
2
PL
28
66
11
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SK
SI

48
7

109
13

13
1

Celkem 14. ročníků DR se zúčastnilo 1.563 posádek s 3.779 účastníky z CZ, D, H, NL, PL, SK,
SLO.
15. DAHLIE RALLYE – 2011 pořadatel Maďarský camping a caravaning club.
Thermal camping Pápa.
15. DR se uskutečnila od 1. do 4. září 2011 v Thermal campingu v městě Pápa – H.
Pořadatelem byl MCCC. Thermal camping svým vybavením patří mezi nejlepší zařízení
tohoto typu vůbec. Pro potřebu DR byly postaveny dva velkoprostorové stany, které byly
propojeny, kdy jeden byl zařízen jako celodenně otevřená restaurace a druhý jako
společenský prostor – zahájení, ples, ukončení atd. Pro účastníky byl připraven program,
kdy každý si mohl najít svou parketu – táborák s opékáním slaniny a klobás, návštěva
kláštera Panonhalma s ochutnávkou vína, mezinárodní Dahlia ples, guláš párty,
mezinárodní Dahlie Rallye karaoke show, prohlídka města Pápa s návštěvou Esterházyho
zámku, muzea modrotisku, kostela s výstupem na věž. Denně animátoři organizovali
soutěže pro děti a dospělé. Každé ráno pekař nabízel čerstvé pečivo. V sobotu vzbudila
účastníky mládežnická dechová kapela. Nechyběli ani prodejci campingových potřeb a
již tradičně byly nabízeny cukrářské výrobky. Překrásné prosluněné dny přímo vybízely
k návštěvě zmodernizovaných termálních lázní s atrakcemi, které navazují na camping.
Největší překvapení však čekalo účastníky 15. DR při slavnostním ukončení, kdy prezident
MCCC László Gyürky předal prezidentu SDR Zdeňku Vaňurovi sen. certifikát
INTERNATIONAL STAR REGISTRY s průvodními doklady, že hvězda RA 13h32m10.42s D
08°43´2.11“ dle zápisu v Mezinárodním hvězdném registru ve Švýcarsku a zápisu v Úřadu
pro autorská práva ve Spojených státech Amerických nese od 3. 9. 2011 12:00:00 AM
název Dahlie Rallye. Přítomní potleskem ve stoje přijali toto mimořádné ocenění
patnáctiletého trvání DR. Po setmění měl každý možnost hvězdu Dahlie Rallye vidět
v campu instalovaným hvězdářským dalekohledem.
Celkem se 15. DR zúčastnilo 210 posádek s 521 účastníky z 27 klubů.
posádky
účastníci
kluby
A
1
2
1
CZ
88
206
10
H
24
63
1
PL
31
74
3
SK
65
174
11
SLO
1
2
1
Nejmladší účastnicí byla Nikola Kozuchová z CC Šumperk v AČR – 2 roky a nejstarším
účastníkem byl Milan Štěrba z CC Ostrava v AČR – 82 roky.
PDR na základě požadavku PFCC schválilo pořadí následujících ročníků: 6. – 9. 9. 2012
Slovensko – Piešťany - CCSR, 2013 Polsko – Krakov – PZM, 2014 Česko. Po projednání v
souladu s platnými Stanovami DR nebyly schváleny žádosti o vstup do SDR maďarských
organizací MAKEOS a MHKK.
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Celkem se 15. ročníků DR zúčastnilo 1.773 posádek s 4.300 účastníky z A, CZ, D, H, PL, SK,
SLO a uskutečnila se v CZ 5x, H 3x, PL 4x, SK 3 x.
16. DR se uskuteční od 6. do 9. září 2012 v campingu Lodenica v Piešťanech na Slovensku.
16. DAHLIE RALLYE – 2012 pořadatel Caravan Club Slovenské republiky.
Camping Loděnica Piešťany.
Do Piešťan, kde se konala 16. DR se ve dnech 6. – 9. 9. 2012 sjelo 138 posádek s 306
účastníky.
posádky
účastníci
CZ
44
95
H
3
7
PL
19
45
SK
72
159
Pořadatelem byl CCSR s vévodící úlohou členů Camping Caravan Clubu Trenčín.
Pořadatelé pro zdar 16. DR udělali maximum, kdy připravili pro účastníky program,
v kterém si mohl každý vybrat dle své chuti a okamžité nálady. Při dětských soutěžích i
rodiče v mnoha případech si vyzkoušeli svou dovednost. Autokarem bylo zájemcům
přiblíženo okolí a vláček s okružní jízdou po Piešťanech byl atrakcí pro děti i dospělé.
Vyznavači cykloturistiky vždy již ráno vyráželi na plánované výlety. Zpestřením byla
přehlídka historických automobilů, kdy některé byly skutečnými sběratelskými skvosty.
Všem chutnala pro všechny připravená krajová specialita, která následně ovlivnila
návštěvnost pořadateli provozovaný výčep piva a nealkoholických nápojů. Mnozí využili i
nabídky potřeb pro caravanisty. V párty stanu probíhalo zahájení a ukončení a dva
společenské večery, které se mimořádně vydařily, kdy Jihomoravané a Valaši svými hlasy
a krásnými písničkami obšťastňovali okolí až do ranních hodin. Nikdo následující den
neprotestoval, a tak asi tento neplánovaný bod programu se líbil. Krásné počasí ovlivnilo
mnohé účastníky k setrvání v campu, a tak se uskutečnilo neplánované sezení v párty
stanu, kde se vzpomínalo na veselé zážitky z caravanistického života a také padly
nápady jak dál.
Na zasedání PDR byla projednána žádost PFCC o možnosti pořádat 16. DR 2014. Po
diskusi byla žádost odsouhlasena a schváleno nově pořadí následujících ročníků DR:
17. DR 2013; PL; pořadatel PZM; 5. – 8. 9. 2013 Krakow.
18. DR 2014; PL; pořadatel PFCC; 4. – 7. 9. 2014 Niedziny.
19. DR 2015; H; pořadatel MCCC.
20. DR 2016; SK; pořadatel SACC.
21. DR 2017; CZ.
Vzhledem k personálním změnám ve vedení MCCC byl do PDR kooptován Antal Béla
István do funkce viceprezidenta za MCCC – H. Do konce funkčního období zůstává
členem PDR László Gyürky z MCCC.
Při ukončení DR byli přítomní informování o následujících ročnících s plánem do roku
2015. Vyhodnocen byl nejmladší a nejstarší účastník, nejstarší posádka
osmdesátidevítiletých manželů Fassmannových z Camping clubu KČT TJ Rožnov p. R.,
kteří přijeli osobně se svou Octavií a karavanem. Následně byla na putovní valašku
připnuta již 16. stuha na paměť uskutečněné 16. DR v Piešťanech a příštím pořadatelům –
caravanistům z klubu PZM z Polska byl předán valašský klobůk s valaškou, jako
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pověřovací symboly k pořádání 17. DR v roce 2013 v polském Krakowě. Valčík na
rozloučenou byl definitivní tečkou za 16. DR v Piešťanech.
17. DAHLIE RALLYE 2013

pořadatel PZM ve spolupráci s Malopolska
Turystycna v Krakowie a Krakowski Klub Kajakarski.
Osrodek Sportu, Rekreaci Kolna

Organicja

Do Krakova – Kolna, kde se konala 17. DR se ve dnech 5. – 8. 9. 2013 sjelo 146 posádek
s 318 účastníky ze 17 klubů.
posádky
účastníci
CZ
33
71
H
5
11
PL
61
136
SK
47
100
Pořadatelé pečlivě připravili prostory na břehu Wisly – ošrodku, kde instalovali rozvody
pitné vody a elektrického proudu, mobilní toalety, plochu rozdělili pro jednotlivé
delegace států, postavili dva velkokapacitní stany, zřídili prostor služeb a obchodu a
ostrahu zajišťovala bezpečnostní agentura. Pro účastníky bylo k dispozici i vybavení
ošrodku – toalety, bazén, hotel a sportovní hala. Na umělém kanálu bylo pro odvážné
účastníky zorganizováno splutí na raftech. Při prezentaci každá žena dostala červené
korále – symbol Malopolska. Pátek byl určen prohlídce Krakowa, kam 250 zájemců
přepravily velkokapacitní autobusy. Průvodci byl prezentován Wawel, Staré město
s památkami, Rynek Glowny s podzemní expozicí. Večer se účastníci sešli ve
velkokapacitním stanu na slavnostním zahájení 17. DR a k shlédnutí vystoupení souboru
Krakus s následnou hudbou k poslechu a tanci, kdy někteří se veselili až do soboty.
Sobota – znovu „azuro“, vystoupení hasičů, výstavka soutěžních a historických
automobilů, rodinný víceboj a dětské soutěže, ochutnávka místní speciality a večerní
diskotéka.
Při slavnostním zakončení byly předány ceny nejlepším ze soutěží, vyhodnocen nejmladší
účastník – Petra Manáková z Košic a nejstarší účastník – Julius Vágáši z Košic. Valaška
s klobůkem byla předány zástupci pořadatelů 18. DR v roce 2014 panu Klosokovi z PFCC.
Sborovým zazpíváním valčíku na rozloučenou byla 17. DR v Krakowě – Kolne ukončena.
Na zasedání PDR byla od zástupce PFCC přijata informace, že 18. DR se bude konat
v Milkówie, camp 142 od 4. do 7. 9. 2014.
18. DAHLIE RALLYE 2014

pořadatel Polská Federace Campingu a Caravaningu.
Camping Wišniowa Polana Milków

Do dobře vybaveného campu Wišniowa Polana v Milkówě se ve dnech 4. – 7. 9. 2014 na
„komorní“ 18. DR sjelo pouze 34 posádek s 72 účastníky z 22 klubů.
posádky
účastníci
CZ
14
31
H
3
6
PL
8
17
SK
9
18
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Malá účast byla přisuzována podcenění propagace na srazech a setkáních v průběhu
roku 2014, zveřejnění na internetu bylo hodnoceno jako nedostačující a neadresné.
Pořadatelé připravili společenské večery, autokarový zájezd do Parku miniatur,
společnou večeři o třech chodech a pivu – vše v rámci účastenského poplatku. Účastníci
využili bohaté nabídky zajímavostí a přírodních krás v okolí – Kowary Park miniatur,
Jaworzyna Muzeum železnic, Karpatz Muzeum hraček s nedalekým kostelíkem Wang
z 12. století, navštívili Jelení Góru vystoupili na Sněžku, vydali se do okolí na kolech a
v neposlední řadě shlédli „dům postavený na hlavě“ v Milkóvě.
Nejmladším účastníkem byla Anička Danihelková z CC Pardubice v AČR – CZ, 8 let.
Nejstarším účastníkem byl Július Vágáši z AMCC Lokomotiva Košice – SK, 83 let.
Po navázání stuhy 18. DR na putovní valašku se stuhami pořádaných ročníků s valašským
klobůkem byla předána Antalovi Bélovi Istvánovi z MCCC, pořadateli 19. ročníku DR
v Maďarsku v roce 2015.
Při zasedání PDR byly novelizovány Stanovy DR a přijata informace o přípravách 19. DR v
Tiszafüred v Maďarsku ve dnech 3. – 6. 9. 2015. Na funkční období 2015 - 2018 bylo
zvoleno, jmenováno a delegováno PDR:
Prezident
Zdeněk Vaňura sen.
CZ
Camping clubu KČT TJ Rožnov p. R.
Viceprezidenti
Antal István Béla
H
MCCC
Peter Rajták
SK
ASCC
Stanislaw Reterski
PL
PZM
Členové
Jaroslav Mačát
CZ
CC Šumperk v AČR
Lubomír Kotras
SK
CCSR
Jan Kubáček
CZ
Camping clubu KČT TJ Rožnov p. R.
Henryk Kušmierski
PL
PFCC
Karel Kutík
CZ
KČT ČMCC
Čestný člen
Július Vágáši
SK
AMCC Lokomotiva Košice
19. DAHLIE RALLYE 2015

pořadatel Magyar Camping és Caravaning Club.
Thermal Kempink Tiszafüred

Období nejistoty a dohadů, zda se 19. DR uskuteční v Maďarsku vzhledem ke střídání
funkcionářů a nepřehledné situace v členské základně MCCC vyvrcholilo schůzkou
s novým prezidentem MCCC v Támasi začátkem května 2015. Byl odsouhlasen termín,
místo konání, účastenský poplatek a vyjasněny podmínky organizačního zajištění 19. DR.
Požadavek organizátorů platby účastenského poplatku předem negativně ovlivnilo
počet účastníků.
Do Thermál kempu ve dnech 3. – 6. 9. 2015 přijelo 67 posádek – 139 účastníků.
posádky
účastníci
CZ
7
17
H
19
38
PL
28
58
SK
13
26
Účast ovlivnil požadavek placení poplatku předem a zanedbatelná a pozdní propagace
s určením termínu a místa konání.
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Thermál kempink se nachází poblíž vodních ploch vytvářených řekou Tisza. V campu jsou
pro jednotlivé posádky plochy vytýčené živými plůtky, vždy na čtyři plochy je přípojka
pitné vody, několik chatek, malá restaurace, starší, ale plně vybavené toalety. Na camp
navazují termální lázně s několika koupališti a krytým a nekrytým léčebným bazénem.
V obou zařízeních byla udržována stálá čistota s doplňováním hygienických pomůcek.
Připravený program nabízel jak seznámení s městem a do okolních zajímavostí byly
autokarové zájezdy včetně projížďky lodí po jezeře. Přesto, že někdy zapršelo, nálada
účastníků byla velmi dobrá s využitím kryté verandy u recepce, kde se konalo zahájení,
podávala se společná večeře, uskutečnil se společenský večer při živé hudbě a
ukončení. Přátelé ze Slovenska se zpěvem a harmonikou zvali na jubilejní 20. DR.
Nejmladším účastném byl Tóth Attila Magor z Maďarska - 11 měsíců.
Nejstarším účastníkem byla Žofie Komorská z Polska - 85 let.
Nejvzdálenějším účastníkem byl Ewgenius Kuwala z Polska, který ujel 965 km.
Putovní valaška s navázanými stuhami uskutečněných ročníků DR s valašským klobůkem
byla předána Peteru Rajtákovi ze Slovenské asociace campingu a caravaningu (SACC),
pořadateli jubilejní 20. DR na Slovensku v roce 2016.
Při zasedání PDR bylo odsouhlaseno ukončení členství CC Šumperk v AČR ve SDR a
ukončení členství v PDR Jaroslava Mačáta k 31. 12. 2015. Zástupce SACC Peter Rajták
informoval o zajišťování 20. DR v MaraCampingu Liptovský Trnovec ve dnech 1. – 4. 9.
2016.
20. DAHLIE RALLYE 2016

pořadatel Slovenská asociace campingu a caravaningu.
MaraCamping Liptovský Trnovec

Jubilejní 20. DR.
SACC zorganizovala 20. DR v MARACAMPINGU na břehu Liptovské Mary. Krásné prostředí
Liptova s atraktivním okolím a překrásné počasí podtrhlo pořadatelský úspěch. Přijelo 244
posádek s 521 účastníky ze států V4, tedy rekordní účast z osmi států.
posádky
účastníci
CZ
56
114
H
17
33
PL
34
95
SK
108
217
D
10
20
HR
4
10
SLO
14
28
UA
1
4
Účastníci využívali bohaté nabídky pořadatelů na tematické zájezdy, jiní si organizovali
program dle svých možností a zájmů. Nechyběly ani přátelská setkání a diskuze u
karavanů. Večery byly vyplněny programem v sále samoobslužné restaurace s velkou
nabídkou zábavy. Dívky se chopily výuky tanců, předvedly směsici country tanců,
dobového oblečení až po spodní prádlo a přítomné hlavně pány potěšily kankánem.
V průběhu večera podaroval majitel campu přítomné zástupce posádek kovbojským
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kloboukem, a tak se veselice plně přenesla na divoký západ bez divokého konce, kdy
přítomní vyžadovali přídavek za přídavkem a odmítali kapelu propustit.
V průběhu konání DR každý dle svého časového uvážení obdržel porci velmi chutného
guláše s pivem a v sobotu porci na místě vařených halušek – prý mistrem světa.
Zpestřením pobytu byly i soutěže pro děti a dospělé v netypických disciplínách pro
pobavení i přihlížejících.
Na zasedání PDR bylo rozhodnuto pokračovat v organizování DR i v následujících letech
a bylo schváleno, že 21. DR se bude konat 31. 8. – 4. 9. 2017 v Radkově – PL, 22. DR 30. 8.
– 3. 9. 2018 v Haligovcích – SK a přátelé z Maďarska nabídli uspořádat 23. DR v Maďarsku
v termálních lázních.
Co napsat závěrem? Nutno pořadatelům ze SACC pogratulovat k úspěšnému
zorganizování 20. DR, kterou možno označit za důstojnou tečku dvacetileté činnosti při
setkávání campistů a caravanistů států V4. Valašský klobůk a valaška, na které byla
navázána stuha 20. DR byly předány slavnostně pořadatelům z Polska.
Nejmladším účastníkem byla Anna Estar - 2 roky z Maďarska, nejstarším účastníkem byl
Július Vágáši – 85 let ze Slovenska.
Při závěrečném ceremoniálu za zvuků valčíku na rozloučenou za zvuků heligonky a
zpěvaček mnohým skanula i slza. Loučení nikdy není veselé, ale perspektiva, že za rok se
zase přátelé sejdou ho usnadňuje. Tedy, za rok na shledanou v Polsku.
DR byla za dvacet let uspořádána v CZ 5x, H 4x, PL 6x, SK 5x, zúčastnilo se
(posádek/účastníků) z A 1/2, CZ 783/1.815, D 11/22, H 275/656, HR 4/10, NL 2/4, PL
688/1.719, SK 615/1.381, SLO 22/43, UA 1/4, celkem 2.402/5.656.

DRUHÉ DESETILETÍ
Pořádání DR – setkání caravanistů a campistů Visegrádské čtyřky vyvrcholilo 20. ročníkem
DR v Liptovském Trnovci v MaraCampingu, kdy jeho organizaci možno označit po všech
stránkách „TOP“, kdy se zúčastnilo 244 posádek, 521 účastníků z osmi států a 30 klubů.
DR se stala významnou akcí caravanistů a campistů V4, kdy v rámci programu byly
uspořádány tři Mezinárodní konference campistů a caravanistů V4. Při 14. DR v Rožnově
pod Radhoštěm – CZ, byly delegace CZ, H, PL SK přijaty na městském úřadu se zápisem
do pamětní knihy a vysadily v městském parku čtyři lípy. Při 15. ročníku DR v Pápa – H,
bylo maďarskými přáteli oznámeno a předán certifikát s příslušnými doklady, že od 3. 9.
2011 12.00:00 AM Virgo RA 13h32m10s D 8°43´2,11“ v International star registry ve
Švýcarsku a v Úřadu pro autorská práva v USA je zapsána pod názvem Dahlie Rallye.

TŘETÍ DESETILETÍ
Bylo odstartováno předáním putovní valašky a valašského klobůku při závěrečném
ceremoniálu 20. DR v Liptovském Trnovci – SK, zástupci pořadatelů 21. ročníku DR Henryku
Kušmierskému z PFCC. Dle schváleného perspektivního plánu další ročníky se budou
konat v Polsku – 2017, Slovensku - 2018 a Maďarsku - 2019.
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21. DAHLIE RALLYE 2017
CZ
H
PL
SK

posádky
15
13
17
16

pořadatel Polská federace campingu a caravaningu.
Stolowogórski camping Radków.
účastníci
29
31
30
31

Ve dnech od 31. 8. do 4. 9. 2017 přijelo celkem 61 posádek se 121 účastníky do campu
Stolowogórski u Radkówa. Účastníci byli zaváděni dle národností do vyznačených kojí na
travnaté ploše. Dostatečný počet elektrických přípojek bez výpadků, malé, avšak
dostačující toalety vždy čisté se stále tekoucí teplou vodou, malá restaurace s českým
pivem a společenský stan splňovaly potřeby účastníků.
V průběhu konání DR se uskutečnily dva autokarové zájezdy, dva večery s hudební
produkcí ve společenském stanu s ochutnávkou dobrých buchet. Byly zorganizovány i
sportovní hry pro dospělé a děti. Již tradiční „grochovka“ s pivem všem chutnala. Mnozí
účastníci vyjeli na kolech do města a okolí, kdy v okolních lesích nasbírali rozličné hřiby.
PDR bylo přijato primátorem Radkówa na radnici a v zasedací síni se později uskutečnilo i
zasedání PDR.
Před ukončením byli odměněni vítězové sportovních her a také organizátoři, kteří se
zasloužili za úspěšné uspořádání 21. DR. Nejmladším účastníkem byla tříletá Anna
Fenyvesi z Maďarska. Nejstarším účastníkem byl Július Vágáši 86 let ze Slovenska.
21. stuha byla připnutá na putovní valašku, která spolu s valašským klobůkem byla
předána pořadatelům 22. DR 2018 v Haligovcích – Slovensku.
22. DAHLIE RALLYE 2018

pořadatel Slovenská asociácia campingu a caravaningu klub
Wagon Slovakia Zdravotník Košice.
camping Goralský dvor Haligovce.

Pieninský národní park, obec Haligovce, camping Goralský dvor byl dějištěm 22. DR ve
dnech 30. 8. – 3. 9. 2018. Z Česka, Maďarska, Polska, Slovenska a Chorvatska přijelo 114
posádek s 316 účastníky.
Ve čtvrtek 30. 8. 2018 zasedalo PDR, které rozhodlo, že DR bude organizována i v dalších
letech – 2019 v Maďarsku a 2020 v Polsku. Přijalo žádost o uvolnění z funkce prezidenta
Zdeňka Vaňuru sen. a zvolilo nového prezidenta Lubomíra Kotrase z CCC Trenčín, kdy
veškerá organizační činnost přechází na Slovensko. Byla schválena kandidatura 23. DR
v Tóalmási ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2019 – Maďarsko. PDR bylo doplněno o Zbyňka Vaňuru z
TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek - Camping club.
Camping Goralský dvor je typický svým stylovým titulním zařízením, kde se nachází
recepce, restaurace se slovenskými domácími specialitami, ve které pod heslem „varime
za vás“ byla poskytována jídla pro účastníky DR s 20% slevou, letní kolibou s ohniskem a
terasou. Areál obklopuje muzeum dobových strojů i ve funkčním stavu, mini ZOO, malý
bazén a šachy. Celý camping je pokryt WIFI, k dispozici je pračka, sušička, půjčovna
sportovních potřeb a nechybí ani atrakce pro děti. Pro DR byl postaven velkoprostorový
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stan, ve kterém probíhalo zahájení a ukončení, každodenní kulturní program, večerní
zábavy a byla podávána ochutnávka místní speciality. Pro účastníky byly připraveny
autokarové zájezdy do okolí, splav na pltích po Dunajci a doporučené výlety pro pěší a
cykloturisty.
Příjemné počasí a vzorně připravený camping a 22. DR přispěly ke spokojenosti všech
účastníků.
Při ukončení 22. DR byl vyhodnocen nejmladší účastník, jednoroční Júlia Džupajová
z Žiliny a nejstarší 87letý Boguslaw Komarowski z Olešnice Slaské. Také byli odměněni tři
účastníci jubilanti. Odstupující prezident DR předal symboly – valašku a valašský klobůk
novému prezidentu, který je následně předal zástupci z Maďarska, budoucímu
organizátorovi 23. DR. Při valčíku na rozloučenou, který zazpívala a hrála goralská kapela,
mnohým ukápla i slza. Následovaly stisky rukou, a sliby, že se za rok zase setkáme.
DR byla za 22 let uspořádána v CZ 5x, H 4x, PL 7x, SK 6x, zúčastnilo se (posádek/účastníků)
z A 1/2, CZ 827/1.906, D 11/22, H 294/703, HR 5/13, NL 2/10, PL 743/1.852, SK 671/1.544, SLO
22/43, UA 1/4, celkem 2.577/6.093.

Zdeněk Vaňura sen.
Čestný prezident SDR
Září 2018
______________________________________________________________________________________
23. DAHLIE RALLYE 2019

organizátor Magyar Camping és Caravaning Club.
Camping Tóalmási.

posádky
účastníci
CZ
45
89
H
27
54
PL
33
67
SK
52
118
HR
3
6
-------------------------------------Celkem 160
334
Organizátori z MCCC vynaložili nemalé úsilie aby pripravili kemping pre účastníkov DR.
Účastníci tohto stretnutia využili možnosť pešej turistiky a navštívili kaštieľ v blízkej obci
Toalmás. Pripravené autobusové zájazdy využili viacerí účastníci tohto stretnutia, naplnili
sa 3 autobusy. Návšteva budovy parlamentu s prehliadkou interiéru v Budapešti či
historického Vyšegrádu určite zaujala. Mnohí využili aj ponúknutú možnosť cyklovýletu do
okolia. Počas celého pobytu mohli účastníci relaxovať v bazénoch s termálnou vodou.
Ponúknutú krajovú špecialitu - fazuľový guláš a sušenú šunku neodmietol nikto, chutilo
všetkým. Večerné posedenie pri losovaní tomboly a živej hudbe bolo spestrením tohto
podujatia. Každé podujatie má nejaké chyby, ale organizátori urobili maximum preto,
aby ich odstránili. Ťažkosti s prerušením dodávky elektriky z dôvodu zhoretého
transformátora sa im podarilo rýchlo vyriešiť. Neostáva mi nič iné, len poďakovať všetkým,
ktorí túto akciu pripravili. Verím, že tí karavanisti, ktorí prišli do Tóalmási na 23. DR neľutujú.
160 zúčastnených posádok je toho dôkazom, od mnohých mám ohlasy spokojnosti
a preto hodnotím túto akciu kladne.
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Najstarší účastník: KOMOROWSKI Boguslav, 18. 11. 1931.
Najmladší účastník: ŠEDOVÁ Emília, 7. 2. 2013.
Najvzdialenejší účastník: DEMBINSKI Edward & Marianna z Bydgošti – PL, 1.210 km.
Za 23 ročníkov sa DR zúčastnilo celkom 2.737 posádok, spolu 6.427 osôb.
______________________________________________________________________________________
24. DAHLIE RALLYE 2021

organizátor PZM.
Camping Gosciniec Jurajski.

posádky
účastníci
CZ
13
26
H
6
13
PL
95
188
SK
15
29
-------------------------------------Celkem 129
313
24. Dahlie Rallye sa uskutočnila od 2. do 5. septembra 2021 v kempingu Gosciniec Jurajski
v turistickej obci Podlesice. Organizátorom tejto rallye bol PZM, v ťažkom období
poznačenom opatreniami proti vírusu COVID tím viedli viceprezident DR Darius Jajko,
komandor zrazu Marcin Turko a Piotr Pelka. 24. DR bola zahájená hymnou usporiadajúcej
krajiny a symbolickou minútou ticha si účastníci uctili pamiatku zosnulého zakladateľa
a čestného prezidenta pána Zdeňka Vaňuru.
Pre účastníkov DR organizátori pripravili bohatý program. Pri príjazde každá posádka
dostala tašku plnú informácií o regióne v ktorom sa 24.DR koná, tipy na výlety do okolia
a darčeky. Ponuka bola bohatá. Pripravili spoločnú turistickú vychádzku so sprievodcom
do blízkej jaskyne Glebokej a na skalné výbežky Góry Zborow, autobusový výlet na
okolité hrady Bobolice a Ogrodzienec. Pekné počasie prialo aj individuálnym výletom
do okolia na bicykloch či autami.
Kladne oceňujem aj program v kempingu. Vystúpenie miestnej folklórnej skupiny pri
slávnostnom otvorení 24.DR zaujalo spevom, tancom a peknými krojmi. V spoločenskom
stane sa po tri večery mohli účastníci stretnúť pri hudbe a tanci. Prvý večer po úvodnom
ceremoniáli bol obohatený aj pohostením. V sobotu sme mohli ochutnať krajovú
špecialitu – polievku žurek. Organizátori zabezpečili predaj karavanových potrieb, mohli
sme v kempe nakúpiť aj na trhu s miestnymi výrobkami, ponukou kozmetiky, či si zmerať
sily v súťažiach . Príjemným prekvapením boli ranné buločky priamo z pekárne pre všetky
zúčastnené posádky-žeby se paňstvo komfortne cítilo! Každé ráno zaznela znelka zložená
z obľúbených skladieb Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
Môžem vyjadriť spokojnosť s pripravenosťou kempingu na toto podujatie. Bol dostatok
elektrických prípojok, bez výpadku elektriky, bol zabezpečený prístup k vode, sociálne
zariadenia boli vyhovujúce, zodpovedajú súčasným štandardom a čisté.
Som presvedčený, že každý kto na 24. DR prišiel, dnes odchádza obohatený o nové
zážitky, nové priateľstvá. Nezostáva mi nič iné, len vysloviť organizátorom veľké ĎAKUJEM!
Ľubomir Kotras
Prezident SDR
September 2021
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