Polski Zwaizek Motorowy uspořádal ve dnech 5. – 8.9.2013
v Krakově (PL) v Krajovském Kajakářském klubu

17. Dahlie Rallye
Do Krakova – Kolna jsme vyrazili (Kubáčkovi a Vaňurovi sen.) vzhledem k tomu, že ve
čtvrtek bylo zasedání Prezidia SDR již ve středu 3. 9. ráno. Časovou rezervu jsme pak vyplnili
návštěvou památek na přesunové trase.
První zastávka byla v Bielsko Biale, kde jsme doplnili benzin pro nás ve výhodné ceně a
pokračovali přes Adrychów s nepřijemnou objížďkou do Inwaldu. Zde je první park v Polsku, který
představuje slavné objekty – památky z celého světa – Park Miniatur. Je zde egyptská Sfinga, Socha
Svobody, Bílý dům, Čínská zeď, Sochy z Velikonočních ostrovů, Aifelova věž, Vítězný oblouk, šikmá
věž z Pizzy, Brandenburská brána, římské Colosseum, nádraží v Českém Těšíně, adt, atd. – více jak
50 modelů nejslavnějších architektonických zázraků z celého světa. V areálu je také umístěn objekt
hrůzy, kde se opravdu několikrát při procházení polekáte a při návštěvě pyramidy se zase
přenesete do Egypta při prohlížení památek z doby faraonů. V sousedství je park dinosaurů, který
jsme nenavštívili. Nelíbilo se nám však, že v obou areálech jsou umístěny pouťové atrakce – biznis
je však biznis.
V následujících Wadowicích jsme si vzpomněli, že se zde narodil bývalý papež Jan Pavel II a
litovali, že zde není kde zaparkovat s caravany a tak jsme oželeli specielní zákusky „papiesky
krémowky“, které jsou zdejší specialitou.
V Barwaldu Dolném, nebo Horném jsme navštívili dřevěný kostelíček z roku 1728
s překrásnou výzdobou interiéru.
Po sjezdu do údolí jsme vystoupali do poutního místa Kalwaria Zebrzydowska, kde na
památku smrti Krista jsou postaveny kostely a kaple. U všech navštívených památek byly
zbudovány velkokapacitní parkoviště a k našemu úžásu gratis. Taktéž, pokud jsme navštívíli WC,
bylo volně přístupné, čisté a gratis, totéž platí pro návštěvu Krakova.
Bez problému podle zadaných souřadnic GPS jsme v pozdním odpoledni dorazili do Krakowa
– Kolna, do místa konání 17. Dahlie Rallye. Zde na vymezeném místě pro Camping Club Rožnov pod
Radhoštěm nás již očekávali Knapkovi. Postavili jsme se ukázněně vedle a šli na obhlídku areálu. Ve
středisku sportu a rekreace je hotel, krytý bazén, sportovní hala, vše vybaveno na vysoké úrovni se
všemi současnými vymoženostmi. Na přilehlých plochách jsou prostory pro různé sporty včetně
kanálu pro horské kajakářství. Pořadatelé plochu vybavili elektrickými přípojkami, rozvody vody,
tojkami, velkokapacitními stany a zřídili nákupní zónu s občerstvením, pečivem, nabídkou
campingových potřeb včetně nabídky nejnovějších modelů karavanů, výstavku rally automobilů a
s nabídkou zábavy. Po celou dobu byla v samostatném hangáru přítomna lékařská služba.
Protipovodňový val, na kterém je cyklistická stezka se stovkami stále projíždějících cyklistů byl
mezi prostorem pro 17. Dahlie Rallye a komplexem budov, kde jsme mohli používat kompletní
sociální zázemí. Bylo však potřeba výstoupat 25 schodů vzhůru a 24 schodů sestoupat.
Při prezentaci každý obdržel tašku s prospekty, ženy dostaly červené korále – symbol
Malopolska – lidový dekorativní doplněk ženských šatů – prvek spojující minulost s přítomností.
Na Prezidiu SDR byly připomínkovány návrhy k dalším ročníkům Dahlie Rallye v roce 2014
v Polsku a v roce 2015 v Maďarsku.
V průběhu čtvrtka přijely další naše posádky Fišerovi, Hadačovi, Pšenicovi, Schreiberovi a
Zbyněk Vaňura a tak jsme zaplnili pro nás určenou parcelu.

Pátek byl určen k návštěvě Krakova, kam více jak 250 účastníků přepravilo několik
kloubových autobusů. Na nábřeží pod Wawelem jsme si počkali na průvodkyni, rodačku z Jižní
Moravy a vydali se na prohlídku. Prošli jsme Wawelem, částí starého města na Rynek Glówny, kde
byla dána, říci všemi kladně přijatá přestávka s doporučením, co máme individuálně navštívit. Tak
se tedy odpočívalo, jedlo, rovnaly záda, šlo se na kafé, navštívila historická tržnice s volně
přístupným sociálním zařízením – různě relaxovalo. Po ukončení přestávky, kdy někteří byli
poznamenáni všude přítomnými holuby jsme se přesunuli do podzemí pod „rynkem, kde byly
objeveny základy původní zástavby při rekonstrukci rynku. Krásně a moderně zpracovaná expozice
připomíná i minulost Krakova, řemesla a obchodní spojení se světem. Někteří se zvážili i na
historické váze, která kupodivu určovala přesnou váhu. Po cca 45 minutách jsme se výtahem či po
schodech vrátili na rynek a přesunuli se zpět na nábřeží k autobusům a vrátili se ke karavanům.
Sprchy, jídlo a také posilňující prostředky vykonaly své, těla se zregenerovala a hurá na vystoupení
souboru Krakus a na oficielní zahájení 17. Dahlie Rallye. Plný hangár vyslechl krátké projevy hostů
a představitelů pořadatelů, bylo představeno současné Prezidium SDR a 17. Dahlie Rallye oficiálně
zahájil Prezident SDR. Nešvar a dá se říci, že i určitá neúcta k pořadatelům se projevila i zde, kdy
většina účastníků se odebrala ke svým karavanům, zde se utvořily zájmové skupinky a v hangáru,
kde hrála hudba, nebylo zima a byla přátelská atmosféra, bylo poloprázdno. Náš kolektiv však
v plné sestavě vydržel vlastně až do příštího dne.
Sobota – znovu krásný den – azuro, raftování na kanále pro přihlášené kolektivy, prodejní
stánky, představení práce hasičů, výstavka rally automobilů s ukázkou řidičského umění, stavba
komínu z pivních přepravek pro odvážné, rodinný maratón a další činnosti dle programu pro děti i
dospělé. V 17.00 bylo podávání ochutnávky z místních specialit a večer v centru diskotéka.
Při oficiálním ukončení bylo konstatování, že 17. Dahlie Rallye se zúčastnilo 146 jednotek s
318 účastníky, nejmladším účastníkem byla Petra Manáková z Košic - SK a nejstarším účastníkem
Julius Vágáši z Košic - SK. Odměněni byli nejlepší ze soutěží: sjezd raftů družstvo z Polska,
v rodinném maratonu zvítězili manželé Podkownik – PL, kdy naši členové v rodinném maratonu se
umístili manželé Pšenicovi na šestém místě a Marta Kubáčková se Zbyňkem Vaňurou na osmém
místě. Přítomní potleskem ve stoje poděkovali přátelům z Polského Svazku Motorového za
uspořádání 17. Dahlie Rally, byla navázána pamětní stuha na putovní Valašku, která byla včetně
Valašského klobůku byla předána panu Klosokovi, zástupci pořadatela příštího ročníku v roce 2014.
Sborovým zazpíváním valčíku na rozloučenou byla 17. Dahlie Rallye v Krakově- Kolně ukončena.
Věřím, že mnou popsané postřehy správně zhodnotily a nezkreslily úspěšnou akci uspořádanou
našimi přáteli z Polska.
Fotografie z 17. Dahlie Rallye si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
Zdeněk Vaňura
Září 2013

