Štýl

1
Spanilá jazda naprieč krásnou prírodou Kysúc dodala
nádych romantiky zrazu Smartcars Frndžalica 2011...

2
Pri prejazde smartíkov kysuckými dedinami sa mnohé
drevenice otriasali v základoch...

SMARTCARS FRNDŽALICA 2011

Stretnutie inakosti
Mnohé automobilky o sebe hrdo tvrdia, že nevyrábajú autá, ale životný štýl.
Opodstatnenosť a pravdivosť tohto tvrdenia spĺňa len minimálny počet
automobilov, medzi ktorými špeciálne vyčnieva  smart.

H

oci sa môže na prvý pohľad
zdať, že smartíkov u nás nejazdí mnoho, o to silnejšia je
súdržnosť ich majiteľov. Po-
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tvrdením toho bol aj štvrtý slovenský
zraz týchto malých-veľkých vozidiel Smartcars Frndžalica 2011, ktorý sa
uskutočnil pod záštitou občianskeho

združenia smartcars club na Kysuciach
koncom septembra. Práve lokalita Kysúc
prilákala aj priaznivcov tohto na pohľad
malého, ale dušou obrovského automobi-

3
Účastníci stretnutia pod Slovenským dreveným orlojom
na Rínku sv. Michala Archanjela v kysuckej obci Stará Bystrica

lového dravca aj zo susednej Českej republiky, ktorí sa spolu s našincami pred
zvedavými Kysučanmi hrdo pýšili svojimi smartíkmi ako najlepšou životnou
voľbu, ktorú mohli pri výbere osobného
auta urobiť. Nečudo - v portfóliu iných
značiek by ste sotva našli lepšiu alternatívu, než akou je práve smart...
Víkendový program po piatkovom
otvorení a spoločnej večeri pokračoval
sobotnou spanilou jazdou naprieč Kysucami. Hlavy okoloidúcich sa zvedavo
otáčali za najznámejšími modelmi. Údiv
a prekvapenie na tvári vykresľoval športový smart roadster, mýty o priestore vyvracal štvormiestny smart forfour.
Kolorit netradičných vozidiel dotváral
najobľúbenejší dvojmiestny smart

fortwo, ktorých sa na zraze zišlo v rôznych modelových radoch najviac. Bezmála tridsať vozidiel bez najmenších
problémov zaparkovalo na malom parkovisku pri skanzene vo Vychylovke, kde
účastníci zrazu absolvovali nielen prehliadku historickej dediny, ale aj jazdu
parným vlakom na lesnej úvraťovej železnici, ktorá dýchala vyše storočnou históriou... a, samozrejme, aj hojnou
dávkou dymu. Nedeľa priniesla aktívny
oddych v stredisku Veľká Rača, kde väčšina smarťákov na chvíľu vymenila svoje
štýlové vozidlá za boby a terénne kolobežky, aby všetkým dokázali, že ich
vedia ovládať prinajmenšom tak dobre
ako svojich malých-veľkých hrdinov.
Smartcars Frndžalica 2011 potvrdila,

že majitelia vozidiel smart sú v určitom
zmysle veľmi podobní svojim vozidlám.
Sú otvorení, vyžarujú pohodu a od sivej
všednosti ich odlišuje pozitívna dávka
inakosti, v ktorej si každý nájde miesto. 
TEXT: ANDREJ MAJLÁTH / FOTO: AUTOR
Staňte sa členom smartcars clubu aj vy!
Viac informácií nájdete na
www.smartcars.sk.
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