S AUTOM

JE TO AKO SO ŽENOU.
MUSÍ VÁM PADNÚŤ DO OKA

Ivan „Tuli“ Vojtek (56)
vystriedal v garáži slušných
dvadsať áut, no aj po rokoch
sa vie ešte nadchnúť ako malý
chlapec pre nový angličák.
S jeho súčasnou motoristickou
láskou to vyzerá na solídny
vzťah. „Úplne mi prirástlo
k zadku,“ pochvaľuje si známy
herec, komik a pôžitkár –
model Suzuki SX4 S-Cross.
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Spomínate si na svoju vodičskú pubertu, také to obdobie „mačovstva“
za volantom?
Nie, toto som ja nikdy nemal. Hoci
musím priznať, že keď som mal prvý
mercedes, tak som z neho pomaly, dramaticky vystupoval i nastupoval. Nech
všetci vidia. Každý chlap je v tomto tak
trochu večné decko. Určite však nepovažujem auto za nástroj vylepšovania si
vlastného ega.
A na prvú štvorkolesovú lásku si pamätáte?
Keď som si zadovážil svoje prvé auto,
mal som už takmer tridsať rokov
a vlastnú rodinu. V Nemecku som si
kúpil Renault 18. Bolo to 6- či 7-ročné auto a malo najazdených asi 60-tisíc kilometrov. Predával ho jeden dedo
za 1 200 mariek, čo bolo na tú dobu,
že „preboha živého!“. Žigulák stál vtedy
nejakých 90-tisíc korún.
Dlho vám slúžilo?
Dva roky.
Fíha, to ste si ho dlho neužili!
Lebo ho hneď odo mňa kúpili! Bolo
biele, ja som mu dal nový lak a predal
som ho za asi raz toľko, čo som zaň
dal. Viete, vtedy tu bol hlad po autách.
A odvtedy som mal asi 20 áut. Vždy
som nejaké kúpil, dal mu, čo bolo tre14
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ba, a už ho ktosi odo mňa chcel. Či už
to boli kolegovia, alebo známi, vždy sa
našiel nejaký záujemca.
Mnohí herci si zvyknú odkladať suveníry z nakrúcania. Ostali aj vám nejaké suveníry zo starých áut?
Jedno zrkadlo, také panoramatické. Chodí so mnou celý život, z auta do auta.
Kúpil som ho ešte do svojho prvého.
A nie je po toľkých rokoch rozbité?
Veru nie, stále putuje so mnou. Už je to
taká relikvia.
Prejdime od relikvií k čerstvejším
motoristickým úlovkom, napríklad
k tomu, čo máte momentálne v garáži... Ako si k vám našiel cestu? Či vy
k nemu?
Padla mi do oka reklama na nový SX4
S-Cross. Pekne urobená, výborne v nej
to auto vyzeralo. Hneď som si povedal,
že to potrebujem vidieť naživo. Tak som
prišiel na autosalón a už na prvý pohľad
mi prebleslo hlavou, že toto je to auto,
ktoré by som chcel, aby mi hovorilo

pane... A tak sa aj stalo, ruka si podala ruku, požičali mi ho na týždeň. Toto
isté, čo mám aj teraz. V plnej výbave,
benzín, štvorkolka, automat. Ja som sa
doň zamiloval, normálne mi prirástlo
k zadku. Som šťastný, že po ďalšom autosalóne mi už hovorí „pane“.
Čím si vás model SX4 S-CROSS získal?
Povedal by som, že je tam paralela so ženami. Musí vám padnúť do oka. Musí sa
zapáčiť. Keď som SX4 S-Cross vyskúšal,
bol som s ním v Tatrách, najazdil azda tisíc
kilometrov, a už vtedy som si pochvaľoval
perfektné jazdné vlastnosti, pružný, úžasný motor a relatívne nízku spotrebu. Viem
sa zmestiť do siedmich litrov, čo je super.
Poviem úprimne, pocitovo aj celkovo, lepšie auto som ešte nemal.
Keď to vyhlási človek, čo vystriedal
zhruba dvadsiatku áut, má to hneď
väčšiu váhu...
Veru, to už je čo povedať! Mal som
mnoho značiek, dokonca aj športiak,
Toyotu Celica s vyklápacími svetlometmi... To sa machrovalo! Ale ako sa voľakedy vravelo, že „Japonec na konec,“

dnes im všetci dýchajú na chrbát. Japonci sú skrátka spoľahlivá voľba.
Ste typ šoféra, ktorý rád „tunuje“
a potrebuje mať vnútri auta svoje
„hračky“?
Také somarinky, ale musia mať vždy aj
účel, nemôžu byť čisto pre efekt. Vtedy
áno, rád.
A čo je vaša aktuálna vychytávka
v aute?
Keď si tam sadnem (smiech). Ale napríklad aj taký štartér. Mám ho stále
v kufri. Keď niekto nevie naštartovať,
tak sa to len pripne na baterku, stlačí
sa gombíček a auto ožije. Tiež som si
zadovážil magnetické majáčiky, ktoré
sú podľa mňa oveľa zmysluplnejšie riešenie ako výstražný trojuholník.
Šoférska poverčivosť býva povestná.
Aj vy máte na zrkadle zavesený talizman pre šťastie?
Mám, ale nie na zrkadle. Na prístrojovke vedľa ventilačky. Keď som bol
v Litmanovej, na hore Zvir, kde sa zja-

vila Panna Mária, doniesol som si odtiaľ malý krížik s Ježišom. Ten ma stále
sprevádza a verím, že aj ochraňuje.

NIE NADARMO SA
VRAVÍ, ŽE NAJPRV
TREBA NAPOČÍTAŤ
DO DESAŤ
A AŽ POTOM ZAČAŤ
RIEŠIŤ SITUÁCIU.

Nadávate za volantom?
Vôbec nie. Každý človek, ktorý sa rozčuľuje, škodí sám sebe a robí radosť
druhým. Preto sa opýtam sám seba:
Pomôže to, ak budem okolo seba šíriť
hromy-blesky? Nepomôže. Nie nadarmo sa vraví, že najprv treba napočítať
do desať a až potom začať riešiť situáciu.
Stalo sa vám, že na vás vybehol nahnevaný šofér a keď zistil, s kým má
tú česť, došli mu slová?
Raz sa stalo, že som išiel s kamarátom, bolo to v Ivanke pri Dunaji. Ťukli
sme sa, dve autá. Nedal nám prednosť.
Bol to taký hrubý krk, holá hlava a vybehol von s gumenou hadicou. Môj
kamarát, šofér, sa zamkol a kričal:
„Čo mám robiť, čo mám robiť?!“ Ja mu
na to: „Kľuuud, vydrž!“ Vystúpil som
a pokojne hovorím: „Pane, ste zranený, stalo sa vám niečo?“ Keď zistil, kto
som, skrotol. „Jáj, to ste vy? To som ne-

vedel!“ Vymenili sme si čísla, dohodli sa
a každý išiel svojou cestou.
Vravíte teda, že vaša popularita funguje aj ako mediátor?
Mal som možno šťastie, že bol môj
fanúšik. Lebo keby bol z opačného tábora, ktovie, ako by to s tou gumenou
hadicou dopadlo (smiech).
Keby ste sa mohli prirovnať k autu,
ktoré by to bolo a prečo?
Určite nejaké robustnejšie SUV. Určite
s automatom. Zatiaľ, našťastie, len
„dvojkolka“. Toľko vína ešte nevyrobili,
aby som bol „štvorkolka“.
A nové, rovno z výroby, alebo už jazdené?
Jazdené. Veď ja mám toho tiež už najazdených kilometrov (smiech). A čo najviac najazdeného želám aj vám všetkým.
Váš Tuli
S V E T S U Z U K I 2018

15

