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Do Piešťan, kde se konala 16. Dahlie Rallye se ve dnech 6. – 9. 9. 
2012  sjelo 138 posádek s 306 účastníky  z Česka  44 posádek s 95 účastníky, 
Maďarska 3 posádky se 7 účastníky, Polska 19 posádek s 45 účastníky a 
Slovenska 72 posádek se 159 účastníky. Pořadatelem byl Caravan Club 
Slovenské republiky s vévodící úlohou členů Caravan Clubu Trenčín.  

Camping Loděnica, svým současným charakterem odpovídá době 
vzniku, kdy se zapomnělo na modernizaci a přizpůsobení současným 
požadavkům. Aktivita provozovatelů je však svázána nevyjasněnými 

majetkovými poměry a tak travnatá plocha je hrbatá, přestárlé stromy hrozí 
vývraty a padající větve ohrožuji jak  caravanisty, tak karavany, sanitární 
zařízení odpovídá vzezřením svému stáří, i když bylo udržováno v čistotě a kde 
je zavedená teplá voda, byla stále k dispozici. Samostatnou kapitolou ke kritice 
by mohl být příjezdový prostor, který přímo nabádá k otočení a odjezdu z těchto 
nehostinných prostor. Nad stavem tohoto zařízení, které ovlivňuje cestovní a 
turistický ruch by se mělo v prvé řadě zamyslet vedení města. 

Pořadatelé pro zdar 16. Dahlie Rallye dle mého mínění 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. 
Při ukončení byli přítomní informování o následujících ročnících s plánem do roku 2015. 

Vyhodnocen byl nejmladší a nejstarší posádka osmdesátidevítiletitých manželů Fassmannových, kteří přijeli osobně se 
svou Octavií a karavanem. Následně byla na putovní valašku připnuta již 16 stuha na paměť uskutečněné 16. Dahlie 
Rallye v Piešťanech a příštím pořadatelům – caravanistům z klubu PZM z Polska byl předán Valašský klobůk 
s valaškou, jako pověřovací symboly k pořádání 17. Dahlie Rallye v roce 2013 v polském Krakově.  

Valčík na rozloučenou byl definitivní tečkou za 16. Dahlie Rallye v Piešťanech. 
 
Fotografie a videa z 16.Dahlie Rallye zobrazíte kliknutím:ZDE 
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