
1/2 

 
 

13. Dahlie Rallye se uskutečnila od 3. do 7. září 2009 v autocampu Kamieň u města 

Rybnik v Polsku. Pořadatelem byl Polski Zwiaezek Motorowy – Automobilklub Šlaski Delegatura 

Wodzislaw, G.K.M. Jarzabek a Klub Motorowy Górników i Energetyków z Bytom. Camping byl 

dva roky mimo provoz a pořadatelům patří obdiv a dík za úsilí vynaložené k zprovoznění pro 

13. Dahlie Rallye. Vše potřebné bylo v bezproblémovém provozu – dostatečný počet el. 

přípojek bez výpadků, stále tekla teplá voda, zastaralé toalety byly stále udržovány, 

posekána tráva bez náletů dřevin, dostatečné osvětlení prostoru, noční ochrana a neustála 

služba na recepci k podávání informací vždy s úsměvem. Je až s podivem, že pěkné prostředí 

s charakterem lesoparku s přírodním koupalištěm nechává majitel ležet ladem a pomalu 

chátrá. 

Pořadatelé pro účastníky připravili bohatý program – autokarové výlety gratis do 

Rybniku a Wodzislawu Šl. a jejich okolí, do krytého koupaliště v Rybniku, ukázky výcviku 

služebních psů, jízdu zručnosti soupravy auto-caravan, první pomoci na cestě, jízdu plošináře, 

přehlídku historických automobilů, prodej campingových potřeb s předvedením dvou modelů 

karavanů Bürstner, nabídku kosmetiky, ochutnávku místních specialit.  Zorganizovali  

společenské večery s reprodukovanou a živou hudbou, podávali nezbytnou grochovku a na 

uvítanou nabídli pohoštění ve společenském stanu,  ve kterém vystupovaly i folklorní soubory. 

Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže, které byly dotovány hodnotnými cenami. 

Z Camping Clubu KČT TJ Rožnov v rodinném špacíru  získali třetí cenu manželé Maarovi, třetí 

se umístil mezi muži ve šprtané Zdeněk Pšenica a Marek Pšenica byl čtvrtý mezi dětmi. 

Před slavnostním zahájením 13. Dahlie Rallye uspořádal Camping Club KČT TJ Rožnov p. 

R. prezentaci 14. Dahlie Rallye – Rožnov 2010, kdy byly rozdávány informační letáky, 

kalendáříky, propagační materiály o Rožnovu p. R. a okolí a podáváno malé občerstvení. 

Celkem se 13. DAHLIE RALLYE zúčastnilo 138 posádek s 289 účastníky z 30 klubů: 

  

 POSÁDEK OSOB KLUBŮ 

CZ 31 67 8 

H 14 25 2 

PL 77 166 16 

SK 16 31 4 

 

Z Camping Clubu KČT TJ Rožnov p. R. bylo 6 posádek a 16 účastníků a České Lípy 2 

posádky a 4 účastníci. Dohromady z ČMCC 8 posádek a 20 účastníků. 

Všech dosud uspořádaných 13. ročníků DR se zúčastnilo 1.364 posádek a 3.331 účastníků.  

Při závěrečném ceremoniálu byly rozdány ceny soutěžícím, vyhodnocen nejpočetnější 

klub, nejmladší a nejstarší účastník, na „VALAŠKU“ připnuta další struha 13. Dahlie Rallye 

v Kamieňu a předána zástupci následujících pořadatelů Zbyňku Vaňurovi z Camping Clubu 

KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm. Po společném zazpívání valčíku na rozloučenou nastalo 

loučení starých a nových přátel  většinou s přáním: „Za rok v Rožnově nashledanou.“ 
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V průběhu 13. Dahlie Rallye zasedalo prezidium Dahlie Rallye, které odsouhlasilo, že 

v roce 2011 se15. ročník uskuteční v Piešťanech. Bylo zhodnoceno uspořádání 13. Dahlie 

Rallye, pořadatelům vysloveno uznání a poděkování.  

13. Dahlie Rallye navštívil pan Szekely Peter, zástupce  Maďarské federace campingu a 

caravaningu s informací o záměrech této nově vzniklé organizace v Maďarsku a vyslovil přání 

spolupráce v budoucnu. 

   
Zdeněk Vaňura 

září 2009 


