
 

 

 

 

 

Do Milkówa jsme vyrazili (Kubáčkovi a Vaňurovi sen.) již ve středu ráno, neboť již ve čtvrtek ve 14 hodin bylo zasedání 
Prezidia Dahlie Rallye. Rychle jsme ukrajovali kilometry z celkové vzdálenost 325 km, nevěda co nás čeká před 
Trutnovem. Vyznačenou objížďkou po silničce plnou výmolů, děr, prudkých zatáček a výškových rozdílů jsme se vrátili 
na plánovanou trasu za Mladými Buky a státní hranici jsme překročili na Pomezních Boudách. Odtud byl již skok do 
campu Wišniowa Polana – místa konání 18. Dahlie Rallye. 
 
Vzhledem k tomu, že jsme v tomto campu byli před několika lety, překvapilo nás rozšíření společenských prostor, 
modernizace toalet, nabídka zábavného prostoru pro děti a v neposlední řadě modernizované koupaliště. Dá se 
konstatovat, že svou nabídkou převyšuje vysoko inzerované dvě hvězdičky.  
 
Pro naše dvě posádky bylo připraveno stání, jak je již tradicí, nedaleko toalet, a tak spokojenost byla mimořádná.  
 
Během dopoledne ve čtvrtek dorazil Zbyněk, a tak naše nezvykle malá výprava byla kompletní. Již od rána přijížděli 
další účastníci. Odpoledne proběhlo zasedání Prezídia DR, na kterém  byly projednány plány na další ročníky a jejich 
organizační zajištění . Bylo také ustaveno Prezidium DR na funkční období 2015 – 2018, kdy prezidentem byl zvolen 
Vaňura Zdeněk sen. - CZ, viceprezidenty byli jmenování Béla Antal István – H, Rajták Peter – SK, Reterski Stanislav – 
PL,  členy jsou Mačát Jaroslav – CZ, Kotras Lubomír – SK, Kubáček Jan – CZ, Kušmierski Henryk – PL, Kutík Karel – 
CZ a čestný  člen Vágaši Július – SK. 
 
V pátek dojely poslední posádky, a tak na „komorní“ 18. Dahlie Rallye se sjelo 34. posádek z 22 klubů a 72 účastníků z 
Česka, Maďarska, Slovenska a Polska. Sedm statečných pod vedením Honzy a Zbyňka se vydalo pěšky zdolat Sněžku, 
jiní Sněžku zdolávali pomocí lanovky a další se rozjeli po okolí. Sedm statečných se vrátilo v pozdních odpoledních 
hodinách s nadšením v duši z krásného zážitku, ale unavení na těle. Večer však  tuto únavu  statečně vyháněli na 
diskotéce. 
 
Pořadatelé v rámci účastenského poplatku vypravili v sobotu dva autobusy do vyhlášeného Parku miniatur s návštěvou i 
realizačních dílen. Protože Honza se Zbyňkem toho měli málo, tak Honza vyjel na kole do okolí a Zbyněk jen tak 
tréninkově si vyjel na Pomezní Boudy. Večer se všichni posilňovali nabídnutou večeří o třech chodech a pivu od 
organizátorů, křepčili na další diskotéce, a tak camp usínal v pozdních nočních hodinách. 
 
V neděli na závěrečném ceremoniálu účastníci potleskem ve stoje vyjádřili díky organizátorům a majiteli campu za 
přípravu a příjemné prostředí. Na Valašku byla připnuta stuha 18. ročníku Dahlie Rallye a společně s Valašským 
klobůkem byla předána dalšímu pořadateli Antalu Bélovi z Maďarska. Při loučení jsme si slibovali setkání za rok 
v Tiszafüred v Maďarsku a dělaly se plány na 20. Dahlie Rallye v roce 2016 v Liptovské Maře ve Slovensku a v roce 
2017 v Česku.  
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