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H
neď po príchode bolo 

jasné, že väčšina účast-

níkov sa medzi sebou 

dobre pozná. Po zaspo-

mínaní si na úsmevné 

situácie, pri ktorých smart svojou ob-

ratnosťou ukázal zadný nárazník tri-

krát väčšiemu SUV, či keď zadným 

stieračom zamával športovému seda-

nu pri stúpaní do bojnických vrchov, 

sa všetci presunuli do vnútra Bojnic-

kého zámku. Program stretnutia od-

štartoval vynikajúci zážitok na festiva-

le strašidiel. 

SPANILÁ SOBOTNÁ 
,,SMARTOVAČKA“
Sobota sa niesla v znamení tradičnej 

spanilej jazdy, ktorá pôsobila ako mag-

net na oči okoloidúcich. Jazda „ma-

lých dravcov“ v kolóne postavila na 

nohy azda celú obec Valaská Belá – aj 

Veľké stretnutie 
malých vozidiel
Fanúšikovia malých a štýlových vozidiel smart zo Slovenska 
a susedného Česka sa vďaka smartcars club stretli začiatkom mája 
v Bojniciach. Smartcars Mecheche 2012 sa zúčastnilo bezmála 
tridsať smartov (modelov fortwo, forfour a roadster). Text a foto: Andrej Majláth
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vďaka návšteve sklárskeho skanzenu. 

Po tradičnom fúkaní skla, ktoré si mo-

hol každý vyskúšať na vlastné ,,pľúca“ 

– nasledoval presun späť do Bojníc. 

Väčšina účastníkov sa rozhodla navští-

viť bojnickú zoo a odvážnejší a tí, kto-

rí sa neboja trochu prírodnej maskova-

cej špiny, uprednostnili lesný paintball. 

Plní zvieracích zážitkov či farebných 

paintballových fľakov na oblečení sa 

všetci ,,smarťáci“ – bez straty čo len je-

diného účastníka – šťastne a spokojne 

stretli na večernej grilovačke.

ELEKTRICKÁ EKOJAZDA 
Jazda vo vozidlách smart znamená ori-

ginálnosť, štýlovosť aj zábavu. Práve 

smarty - tieto malé a úsporné vozidlá 

sú známe rešpektom voči životnému 

prostrediu. Značka smart je jednou 

z priekopníkov elektrických automobi-

lov a v čase rastúceho dopytu po eko-

logickom spôsobe dopravy sa smart-

cars Mecheche nevyhla ani táto horúca 

téma. Organizátori preto na zraz pri-

viezli plne elektrický smart fortwo 

electric drive, zapožičaný od fi rmy 

Enel – Slovenské elektrárne – vďaka 

čomu zažili účastníci neopísateľný zá-

žitok a pocit zo šoférovania elektromo-

bilu, pričom na vlastné uši zistili, ako 

bude (ne)znieť elektromotor na ich bu-

dúcom smartíku.

Ak ste sa smart Mecheche nezúčast-

nili a už teraz to ľutujete, nič to. Ďalšie 

stretnutie smart sa uskutoční už na je-

seň v Bratislave. Ešte predtým sa však 

jadro smartcars klubu zúčastní najväč-

šieho stretnutia vozidiel smart na svete, 

smart times 2012 v Belgicku. Viac infor-

mácií o plánovaných podujatiach náj-

dete na smartcars.sk a na ofi ciálnej fa-

cebookovej stránke smart Slovensko na 

facebook.com/smart.slovensko. 


