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EDITORIAL

Vážení a milí příznivci
značky Subaru,
tak už je to tady! S napětím očekávaná česká premiéra modelu
B9 Tribeca startuje, jak věřím, období, které naší značce přinese
další růst zájmu o naše vozy a potvrzení v celém světě uznávaného faktu, že Subaru staví nejdokonalejší auta s pohonem
všech kol. Ostatně, nemůžeme si na nedostatek zákazníků
stěžovat. Na konci letošního září jsme měli prodáno už víc než
600 vozů a můžeme tedy doufat, že do konce roku překročíme
hranici 800 vozů, které jsme v žádném z předchozích deseti roků
činnosti na českém trhu dosud nedosáhli. Předpokládaný 6%
nárůst prodejů by ostatně odpovídal i odhadovanému růstu
českého trhu.
Nový model B 9 Tribeca není jedinou zbraní, kterou se chystáme z koláče prodejů ukrojit větší díl. Pro rok 2007 přicházejí

Když se ohlížíme

také inovované verze našich oblíbených modelů Legacy
a Outback, Forester i Impreza se ve svých segmentech už staly
pojmy.
Špičkovou kvalitu vozů Subaru dokazují i úctyhodné výsledky
Týmu SUBARU ČR – DENÍK BLESK, posádky Štajf-Černoch,
v Mezinárodním mistrovství České republiky v rally i v Evropském
poháru východ. Přes smůlu, která ho v některých závodech
pronásledovala, dokázal náš tým získávat důležité body a po
skvělém výkonu v závěrečném podniku domácí sezóny v Příbrami
mohl slavit zisk titulu vicemistra v celkovém hodnocení MMČR.
Jednu z dvoustran našeho magazínu věnujeme i tentokrát
nejaktuálnějším úspěchům značky Subaru na nejrůznějších světových soutěžích vyspělosti technologie, bezpečnosti vozů,
prestiže značky a četných dalších. Tentokrát chci zejména upozornit na fakt, že Subaru se stala v Německu i v České republice
značkou s jednoznačně nejlepšími vztahy mezi dovozcem a dealerskou sítí. Další důkaz, že VELKÁ RODINA SUBARU není jen
reklamní slogan, ale každodenním konáním potvrzovaná realita.
Také díky tomu se můžeme pochlubit stabilizací a rozvojem naší
dealerské sítě, která se právě rozrostla o novou kvalitní základnu
Subaru v Českých Budějovicích. Víme, že dobrá sí je naprosto
nezbytný základ kvalitních služeb a snažíme se ji budovat i maximální vstřícností k našim dealerům, včetně případné podpory
finanční.
Od volantu svého Forestra vás v tomto čísle pozdraví šéfredaktor Divadelních novin Jan Kolář, aby se vyznal z okouzlení značkou s šesti hvězdami, zajímavé čtení nabídne i výběr z testů
našich modelů a určitě vás osloví i rozhovor se zakladatelem pěstování japonských bojových umění v ČR, Vladimírem
Hotovcem. Ten v něm říká kromě jiného, že „Japonci ani nezkoušejí dovědět se o vás to podstatné z vašich slov, nýbrž
z vašich postojů, projevů, jednání, činů.“
Myslím, že se tenhle popis jednoho z důležitých prvků japonské
kultury dá vztáhnout i na kvalitu vozů Subaru. Nechceme vás
vábit velkými slovy a nereálnými sliby, protože jsme si jisti, že jen
naprostá spolehlivost, špičková technologická úroveň a nezaměnitelná osobitost našich vozů nám získává vaši důvěru.
Příjemné chvíle nad novým číslem našeho časopisu a krásný
podzim i zbytek kalendářního roku přeje
Váš Petr Neuman
ředitel SUBARU ČR s.r.o.

za korespondencí, která se týkala minulého čísla, chceme
se s vámi rozdělit o mail, který nám poslal fotograf Lubomír Černota z Japonska, kam
odjel bezprostředně poté, co jsme s ním do minulého čísla připravili dvoustránku ZEMĚ
PŮVODU – Ženy s bílou maskou:
Dekuji mnohokrat za otisteni. Clanek vypada graficky moc hezky. Obzvlaste se mi libi
maiko na cernem pozadi v uvodu. Fotka byla porizena pred 3 lety a nedavno jsem se
dozvedel, ze dotycna slecna jiz neni Maiko (studentka) ale Geiko (v Tokiu Gejsa). Coz me
prekvapilo a potesilo. Pokud to pujde a rodice mi autorsky vytisk poslou, tak ji kopii
casopisu predam osobne :o).
Jeste jednou dekuji, Lubos Cernota
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