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Pripravila Marta Kadlic  

Prvý drobec bol hotová raketa. Neraz sa mi stalo, že 
som sa s nejakým super fárom pretekala cez tri križovatky, 
keďže si jeho majiteľ myslel, že ma predbehne na červenej
pri rozbehu. No opak bol pravdou. Na môj široký úsmev 

opätoval len zúrivý pohľad. 
 
Nášho drobca sme si radi aj všelijako skrášľovali. Ja som chcela spraviť 
z červeného auta lienku... Neprešlo to! Po vete: „Chlap v lienke vyzerá 
ako pako, no baba vo formule ako cica,“ dostal náš „smarťo“ dva 
čierne Viper pásy. 
 
Obľúbili sme si ho tak, že sme jazdili oveľa viac, ako bolo 
pre staručkého smartíka únosné, a tak sme ho posunuli mojim 
rodičom. Obaja sa stali našimi spolujazdcami na Smart zrazy. 
Toto leto sme boli na Európskom zraze smartíkov v Antverpách spolu 
s ďalšími asi 1 200 autami. Spoločná spanilá jazda mestom mala 
úžasnú atmosféru. 
 
Smart je malé – veľké auto. Vždy ma poteší, keď nám rodičia zavolajú, 
čo všetko doň vmestili. „Vieš čo? Dnes sme zmestili do drobca dve 
plastové stoličky, 4 tašky nákupu a ešte aj dve prepravky piva,“ 

P

hobby

neskrývala radosť moja mamina z veľkosti kufra. Veď kto by čakal 
kufor s objemom 340 l. S prehľadom sa doň zbalíte na dvojtýždennú 
dovolenku k moru i do hôr. Navyše, toto malé a úsporné vozidlo je 
známe rešpektom k životnému prostrediu a je jedným z priekopníkov 
elektrických automobilov. 
 
Dnes už však máme nový model, ktorý je o pár centimetrov z každej 
strany väčší. Už sa s ním nedá zastať kolmo v parkovacom boxe, keďže 
má dĺžku 2,7 metra. No na Smartparáde 2012 v Prahe vyhral ocenenie 
za najkrajšie auto zrazu! Manžel ho stále nejako dolaďuje – raz je to 
znížený podvozok, inokedy nové fólie či iná farba kolies. Ja si k nemu 
dokupujem radšej doplnky, ako kabelky, plážové topánky, bundičky... 
nájdete tu dokonca aj detské dupačky s logom Smart! 
 
Mimochodom, vedeli ste, že motorkári sa na cestách zdravia? Aj my 
smarťáci si blikáme a kývame vždy, keď sa stretneme. Naše Smartíky 
ma tak naučili, že nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá a že aj auto 
môže mať veľkú dušu. 
Smartom zdar! 
 

Smart?
A preco nie?

„To je taká malá hlúposť!“ 
zaznelo z úst môjho 
manžela, čím kategoricky 
zamietol môj návrh 
do diskusie o novom aute. 
Smart – môj dávny sen. 
Nakoniec mu, no najmä 
mne, neodolal. A tým sa 
začalo naše spoločné 
putovanie po cestách. 

Open your mind!


