19. DAHLIE RALLYE
3. – 6. září 2015
Do Tiszafüred v Maďarsku, kde se ve dnech 3. – 6. září 2015 konala 19. Dahlie Rallye
se z našeho klubu vypravily dvě posádky. Ve středu dopoledne Marta, Jana a Honza
Kubáčkovi a odpoledne Marie, Zdeněk a Zbyněk Vaňurovi. Přesun zkomplikovaly
opravy výjezdu z Martina, kdy Kubáčkovi komplikovaně projeli Martinem a přes
Harmanec se dostali do Bánské Bystrice. Nás objížďka nasměrovala do Ružomberoku
a přes Donovaly do Bánské Bystrice. Ani zde to nebylo bez potíží, a tak jsme oba
netrefili sjezd z obchvatu a svezli jsme se po dálnici do Zvolena. Zdolali jsme sever
Maďarska po úzkých cestách a Kubáčkovi dorazili do cíle v odpoledních hodinách a my
těsně před půlnocí. Camp byl již zavřený, tak jsme přespali před campem. Ráno jsme
vjeli do campu, kde Honza již pro nás držel místo.
Camp je lepší průměr. Kéž by takové byly všechny u nás. Je zastíněn vzrostlými
platany, 109 kojí je ohraničeno živými plůtky s dostatečným počtem elektrických
přípojek a rozvody vody. Na objektech sociálních zařízeních a recepce je poznat doba
jejich vzniku. Objekt recepce má zastřešenou verandu, restauraci. Zde se konalo
zahájení a ukončení, vystoupení pěveckého souboru a společenský večer. V campu je
i několik chatek. Přímo na camp navazují termální lázně se třemi venkovními bazény
a jedním krytým bazénem. V campu i termálních lázních byla udržována čistota a
kouřit se smělo pouze na vyhrazených místech.
Po prezentaci jsme se oddali relaxaci v teplém sedacím bazénu a Honza se Zbyňkem
se vydali na krátkou objížďku jižní části jezera Tiszafüred-tó. Překvapila nás perfektní
cyklostezka okolo celého jezera, která vede po obvodové hrázi a je tedy absolutně po
rovině. Jednotvárnost jízdy nám zpestřily jen rybářské kempy a ptáci polétávající nad
jezerem. Počasí nám přálo a na ujetí 68 km jsme potřebovali pouze 3,5 hodiny.
Také druhý den počasí přálo, a tak jsme se vydali na severní část. Tandem doplnila
ještě Marta. Také zde jsme jeli převážně po asfaltu. V polovině trasy začalo mírně
pršet, a tak jsme využili první možnosti dostat se na druhou stranu jezera, a to
motorovým vorem u vesničky Tiszadorogma. Dál už zase následovala asfaltová
cyklostezka až do Tiszafüred. Tachometr ukázal celkem 46 km. Bohužel celá
cyklostezka není vůbec značená a informační centrum nemělo žádné turistické mapy.
V současné době dokončují novou cyklostezku přes město. Tu jsme ale již pro
zhoršené počasí v sobotu nestačili projet.
Na Dahlie Rallye přijelo celkem 67 posádek z CZ 7 (5 z KČT ČMCC, 1 z CC v AČR, 1
neorganizovaný), H 19, PL 28, SK 13, celkem l39 účastníků. Na pořadatelích – čtyři
pánové, bylo zřejmé, že nemají velké zkušenosti s pořádáním velkých akcí, ale vše

bylo zvládnuto ke spojenosti účastníků za pomoci oficielního překladatele Tibora
Labudy, kdy ozvučení závěrečného ceremoniálu zajišťovali pánové Labuda a Kotras.
Celkem devatenácti ročníků se zúčastnilo 2.158 posádek a 5.135 účastníků.
Při losování tomboly z malé české výpravy získal první cenu Zbyněk – dort a Pavel
Kutík vyhrál gratis pobyt na 20. Dahlie Rallye v Mara CAMPINGU u Liptovské Mary .
Na zasedání Prezidia Dahlie Rallye bylo odsouhlaseno, že 20. Dahlie Rallye se
uskuteční ve dnech 1 – 5. 9. 2016 v Mara CAMPINGU Liptovský Trnovec ve Slovensku
s účastenským poplatkem 45 EUR, který se bude platit na místě. Uzávěrka přihlášek
je 31. 7. 2016.
Pro zpáteční cestu jsme zvolili trochu odlišnou trasu se zdoláním Harmance a
průjezdem Martina, kde kolabující dopravu se snažila řídit policie.
Za rok ve větším počtu na shledanou na jubilejní 20. Dahlie Rallye.
Zdeněk Vaňura sen.
a Honza Kubáček
září 2015

