Jubilejní 20. Dahlie Rallye 2016.
1. – 5. 9. 2016, Mara Camping , Liptovský Trnovec (SK)

Slovenská Asociace Campingu a Caravaningu – SACC
zorganizovala 20. Dahlie Rallye
v MARACAMPU na břehu Liptovské Mary. Krásné prostředí Liptova s atraktivním okolím a překrásné počasí
podtrhlo pořadatelský úspěch Mezi 244 posádkami bylo i 7 posádek z našeho Camping clubu Rožnov pod
Radhoštěm. Celkem 521 účastníků přijelo ze států V4 (posádky/účastníci)- Česko 56/114, Maďarsko
17/33, Polsko 34/95, Slovensko 108/217 a hosté Chorvatsko 4/10, Německo 10/20, Slovinsko 14/28 a
Ukrajina 1/4, tedy rekordní účast z osmi států..
Účastníci využívali bohaté nabídky pořadatelů na tématické zájezdy, jiní si organizovali program dle
svých možností a zájmů. Účastnici našeho klubu pod vedením Honzy prošli naučným chodníkem Juráňovu,
Prosieckou a Kvačanskou dolinu a Zbyněk projel okolí na kole, Vlasta s Vaškem na elektrokolech a Dana
s Jirkou na minimotorce Honda. Nechyběly ani přátelská setkání a diskuze u karavanů. Večery byly
vyplněny programem v sále samoobslužné restaurace s velkou nabídkou chutných jídel, občerstvení a
laskomin hlavně pro děti. Vyvrcholením byl country večer s výbornou kapelou vyzrálých pánů
s doprovodným vystoupením sličných dívek, které 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 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 Dahlie Rallye 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 disciplinách pro pobavení i přihlížejících.
Na zasedání Prezidia Dahlie Rallye bylo rozhodnuto pokračovat v organizování Dahlie Rallye i
v následujících letech a bylo schváleno, že 21. Dahlie Rallye se bude konat 31. 8. – 4. 9. 2017 v Radkově –
PL, 22. Dahlie Rallye 30. 8. – 3. 9. 2018 v Haligovcích – SK a přátelé z Maďarska nabídli uspořádat 23. Dahlie
Rallye v Maďarsku v termálních lázních.
Co napsat závěrem? Nutno pořadatelům z SACC pogratulovat k úspěšnému zorganizování 20. Dahlie
Rallye, 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. Dahlie Rallye byly předány slavnostně pořadatelům z Polska. 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 nashledanou v Polsku.
Dahlie Rallye byly za dvacet let uspořádána v CZ 5x, H 4x, PL 6x, SK 5x a zúčastnilo se
(posádek/účastníků) z CZ 783/1.815, H 275/656, PL 688/1.719, SK 615/1.381, A ½, D 11/22, HR 4/10, NL
2/4, SLO 22/43, UA 1/4, celkem 2.402/5.656.
Zdeněk Vaňura
září 2016.

