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SUBARU MAN

ještě o pozici výš, když byl nad jeho síly pouze Toshi Arai – to už
s ním začínali konkurenti opravdu vážně počítat. Výborná forma
Katařana vyvrcholila na Argentinské Rally, kde celkem s přehledem zopakoval loňské prvenství (při premiéře v roce 2004 zde byl
třetí). V tu chvíli se posunul do čela světového šampionátu a jako
jeho lídr nastupoval i do náročné řecké Rally Akropolis. Tam se
mezi produkčními vozy od počátku odehrávala velice vyrovnaná
bitva, nakonec se ale opět radoval Al-Attiyah, jedoucí se svým
tradičním britským spolujezdcem Chrisem Pattersonem. Po polovině světového šampionátu měl Nasse dvakrát tolik bodů než
druhý v pořadí, Sanmarinčan Baldacci.
Už zmíněné úspěchy v rally by bohatě stačily k tomu, abychom
považovali Nassera Al-Attiyaha za výjimečného člověka. Rally je ale
jen jedna část nadmíru bohatých aktivit této (po evropsku vpravdě
„renesanční“) osobnosti. Nasser je velice aktivní i v dalších sportech
a zejména jeho úspěchy ve sportovní střelbě jsou plně srovnatelné
s výsledky v rally. Nasser Al-Attiyah ve svém milovaném skeetu vyhrál
v roce 2002 Asijské hry, na hrách olympijských potom obsadil postupně patnáctou (Atlanta 1996), šestou (Sydney 2000) a čtvrtou (Atény
2004) příčku! Zdá se vám, že tohle všechno jeden člověk ani nemůže
stíhat? Al-Attiyahovi i tohle všechno je zřejmě málo – v květnu 2006

Střelec z Kataru
K

atar, samostatný emirát na pobřeží Perského zálivu, je země
velikostí i počtem obyvatel srovnatelná s některými našimi
kraji, oproti střední Evropě má ale jedno velké bohatství – ropu.
Dobrá ekonomická situace napomohla k postupné účasti několika
arabských jezdců ve světovém soutěžáckém šampionátu. Až ten
poslední se ale začíná v těžké konkurenci prosazovat – Nasser
Saleh Al-Attiyah, pocházející právě z tajemného Kataru.
Po první polovině sezóny světového soutěžního šampionátu
2006 se v pořadí produkčních vozů dějí věci. Ne že by bylo
překvapením, že tři jezdci z první čtveřice pořadí používají výborné
vozy Subaru Impreza Sti. Méně se ale čekala situace, kdy nad
známými jmény Arai, Baldacci či Kuzaj, suverénně vládne
pětatřicetiletý Katařan Nasser Saleh Al-Attiyah. Arabský jezdec už
v minulém roce vyhrál Rally Argentina a v celkovém hodnocení
PCWRC obsadil za továrním jezdcem značky Subaru Toshi Araiem
stříbrnou příčku. Letos na zasněženém lednovém Monte Carlu
obsadil i přes dvě kolize třetí příčku. (A to prosím pár týdnů poté,
kdy absolvoval několik úvodních etap na Rally Dakar a týden
před triumfem na pouštní Rallye Spojených arabských
emirátů). V Mexiku se pak na stupních vítězů posunul

NASSER SALEH AL-ATTIYAH (21.12.1970)
● Úspěchy v rally:
90. léta – několikanásobný šampión Kataru
2003, 2005 – vítěz FIA Mistrovství Středního východu
2004 – 7. v Mistrovství světa v rally
(Produkční vozy, „PCWRC“)
2005 – 2. v Mistrovství světa v rally
(Produkční vozy, „PCWRC“)
2006 – 1. v průběžném pořadí PCWRC
po Rallye Acropolis
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byl totiž jmenován vyslancem Globálního sportovního fondu OSN,
který má za cíl ukazovat mladým lidem sport jako prevenci před kriminalitou a drogami…
Není divu, že Katařani jsou na svého reprezentanta hrdí. Nasser
Saleh Al-Attiyah to ale svým krajanům oplácí rovným dílem a například v letošním seriálu MS v rally vozí svůj vůz Subaru Impreza Sti
nikoliv pod svým jménem, ale pod hlavičkou QMMF – což je zkratka
názvu katarské motoristické federace…
Text: KAREL ŠPAČEK

● Jiné sporty a aktivity:
2005–2006 – 2x start na Rally Dakar
(nedokončil)
1996, 2000, 2004 – účast na OH ve sportovní
střelbě (skeet) – 15., 6., 4.
2006 – jmenován vyslancem Globálního
sportovního fondu OSN
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Klidná mysl
Forestera
Z

ástupce Subaru po celém světě vždy potěší, když si jakékoliv
vozidlo se šesti hvězdami ve znaku zakoupí některá
z důležitých osobností a posléze o něm ještě krásně vypráví.
Jednou z nich je i Sharon Silver se svým Foresterem z roku 2000,
na něhož nedá dopustit a v hodnocení používá vpravdě zajímavé
myšlenky.
Co pro bojovnici za mír a lidská práva znamená Subaru
Forester konkrétně?
Klidnou mysl! „Bývám stále na cestách a s tímto vozem jsem si
jistá, zvláště když vím, že je spolehlivý a bezpečný,“ nebojí se
Sharon Silver použít lichotky. Určitě ví, o čem mluví, vždy Subaru
využívá už plných šest let.
Cílevědomá dáma, ztotožnující se s myšlenkami Mahatmy
Gándhího, byla dlouho profesorkou na philadelphské univerzitě
a vyučovala sociální studie a strategii řešení konfliktů. Právě to ji
přivedlo k projektu spoluautorství na písních z alba „Revoluce
ducha“, které posléze dávala poslechnout svým studentům
a vytvořila tak způsob, jak problematiku historie a filozofie dostat
pohodlně do jejich hlav. Výsledné album bylo kromě Gándhího
věnováno dalším důležitým propagátorům smíření, mj. Nelsonu
Mandelovi, Sokratovi, Lvu Nikolajeviči Tolstému, ale také všem
lidem, kteří položili život během apartheidu v jižní Africe.
Foto: Reprodukováno ze Subaru Drive Magazine
(léto 2006) s povolením Subaru of America, Inc.

