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Ú vo dní slovo
Vážení klienti,
svým kladným vztahem ke sportu
jsem se v minulosti ve svých editorialech několikrát pochlubila, a tak
asi nepřekvapí,
že mě potěšil záměr Prahy
kandidovat na
pořádání letních
olympijských
her. Nejde přitom jen o naději,
že na vlastní oči
uvidím soutěže a sportovce, na které se budou u televizních obrazovek dívat miliardy diváků.

Budu hrát na 110 procent
Naše nejlepší golﬁstka Zuzana Mašínová se na podzim kvaliﬁkovala
do nejvyšší ženské evropské soutěže, profesionální Ladies European
Tour 2007 (LET), a rozhodla se proto opustit amatérský golf a vstoupit
mezi profesionály. Už pomalu začíná ladit formu na první profesionální turnaj, který se bude hrát v květnu na Tenerife.
Ještě jednou gratulujeme k vašemu úspěchu. Co
pro vás vstup do profesionální tour znamená?
Jsem z toho nadšená. Bylo jen málo pravděpodobné, že se to povede, a stálo to hodně energie nejenom mě, ale i všechny kolem mě. Proto jsem moc

ráda, že to takhle dopadlo. Doufám, že to nebude
můj jediný úspěch a že o sobě dám ještě vědět.
Kolika turnajů se budete účastnit v letošním
roce?
Hlásit se budu na všechny turnaje, které se hrají
v Evropě, a chtěla bych hrát aspoň na deseti z nich.
To bude ale záviset na tom, kolik hráček s lepšími
výsledky z kvaliﬁkace se přihlásí.

Pro mě je podání této přihlášky
sebevědomým činem, které obecně
očekávám od vrcholných představitelů státu, města, ale i od manažerů
ﬁrem. Protože jen díky odvaze, rozhodnosti a sebevědomí je naděje na
výrazné změny, úspěchy a pokrok.
A je přitom úplně jedno, zda výsledkem jsou nová sportoviště, dálnice
a vysokoškolské koleje, nebo nové
produkty pro jednodušší platební
styk či modernější léky. Ti, kterým
chybí rozhodnost a sebevědomí
vždy skončí jen u „Raději to nechám
být, co když to nevyjde…“ Kdyby
u této věty skončil pan McNamara*,
dodnes platíme hotovostí.

Máte strach ze svého prvního profesionálního
vystoupení? A co respekt k soupeřkám?
Respekt tam je, ale strach ne. Jdu to zkusit. Zatím
nikdo z Čech v této kvaliﬁkaci neuspěl, takže
nemám žádné zprávy o tom, jak to probíhá. Spíš
jsem pokusný králík a právě proto můžu jenom
překvapit. Já budu ten, kdo bude nasazovat laťku
ostatním.
Který z turnajů pro vás bude nejdůležitější bude to ten první?
Ten první bude určitě hodně o nervozitě, ale budu
se snažit hrát všechny na 110 procent.

* Frank McNamara – vydavatel první kreditní karty (1950)

Přeji Praze i všem ostatním dost
zdravého sebevědomí.

V jaké umístění doufáte?
Samozřejmě přání ohledně umístění mám, ale myslím, že když alespoň na jednom z těch prvních tří
turnajů udělám cut, tak to bude perfektní výsledek.
Pak už to půjde dobře.

Ing. Eva Kárníková, MBA
výkonná ředitelka
společnosti Diners Club Czech
V Praze 5. dubna 2007
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Široká 5/36, Praha 1, 110 00, tel.: 222 316 675, fax: 222 316 806, e-mail: customer.service@dinersclub.cz

Pokra čování ze s tr. 1
Máte nějaký golfový sen, hřiště na kterém byste si chtěla zahrát?
Chtěla bych se podívat do St. Andrews, což je asi
snem každého golﬁsty. Jinak jsem procestovala
tolik míst, že vím, že všechna hřiště jsou nádherná
a všude je zážitek hrát. Největší exotika to byla na
Mistrovství světa v Portoriku nebo v Jižní Africe.
Pracujete, trénujete, jezdíte na turnaje...
Máte vůbec čas na soukromý život?
Zbývá mi ho hrozně málo. Naštěstí to můj přítel
chápe, protože jednak pracuje jako golfový trenér
a jednak sám sportuje na vrcholové úrovni.
Máte golfovou kartu Diners Club, vybrala
jste už někdy prémii za hole-in-one?
Kartu mám teprve od listopadu, a tak jsem zatím

neměla možnost ji příliš využít. Teď budu hodně
cestovat, takže určitě najde svoje uplatnění.
Ale hole-in-one jste už určitě ve své kariéře
zahrála...
Jednou se mi povedlo zahrát na turnaji na Konopišti při Mistrovství republiky družstev. Bylo to hned
u klubovny, takže to viděla spousta lidí, a byl tam
shodou okolností i fotograf a vyfotil mě u toho. Byl
to příjemný pocit a ráda bych si ho někdy zopakovala, ale je to hlavně o štěstí. Znám spoustu špičkových hráčů, kterým se hole-in-one nepovedlo ani
jednou a pak zase spoustu těch na střední úrovni,
kteří už uspěli několikrát, tak uvidíme.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
štěstí mezi profesionály!

GC Český Krumlov
Golf Club Český Krumlov vznikl v roce 2004 a již v průběhu loňského roku
postupně zpřístupnil prvních devět jamek nového hřiště, které je vymodelováno v členitém terénu krumlovského podhůří Šumavy nad řekou
Vltava. Zbývajících devět jamek mistrovské osmnáctky bude otevřeno
letos na podzim. Do té doby platí pro všechny hráče speciální akční ceny.
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Díky nenáročné zimě bylo hřiště pro sezónu 2007 otevřeno již 17. března
a do 13. dubna zde můžete hrát za jednotné fee 300 Kč.
Nabízíme i zajímavé balíčky zahrnující například neomezenou hru na
hřišti a ubytování na dva i více dní, a to již od 1650 Kč/os. Pro začínající
hráče je zde výhodná nabídka na 4 nebo 7 denní kurz včetně ubytování
v jehož závěru se účastníci pokusí o složení zkoušky golfové způsobilosti.
Přijeďte, budete spokojeni, těšíme se na Vás!
Ing. Tomáš Burian
místopředseda správní rady

Golf Club Český Krumlov, Svachova Lhotka 1, 382 32 Velešín, tel.: 606 754 570, e-mail: info@golfck.cz, www.golfck.cz

Golf Club Praha
Loňský rok se v Golf Clubu Praha nesl v duchu oslav 80. let od jeho
založení, ale i pro letošní golfovou sezónu je připraven zajímavý program.
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Úplnou novinkou je otevření „FIVE STAR GOLF ACADEMY“ pod vedením
Petra Němce, s širokou nabídkou kurzů pro veřejnost – např. dvoudenní
kurz „Seznámení s golfem“, pětidenní „Kurz k získání golfové způsobilosti“ (dříve tzv. zelené karty) a mnoho dalšího.
Nelze opomenout ani naše profesionální trenéry, z nichž někteří patří k domácí
špičce, jako např. Jan Juhaniak. Individuální lekce s nimi jsou v naší nabídce
dlouhodobě, novinkou je možnost hry na 9 jamek v jejich společnosti.
Atraktivní novinkou jsou ﬁremní přenosné hrací karty a individuální dárkové Vouchery.
V úterý odpoledne bude hřiště již tradičně patřit pravidelným „Handicapovým úterkům“. Turnaje jsou určeny pro širokou veřejnost. Lákadlem budou
nejen zajímavé ceny od našich sponzorů, ale také zvýhodněné fee se slevou
50 % a startovné ve výši 100 Kč (pro držitele karet Diners Club/Golf zdarma).
Každý držitel karty Diners Club/Golf, který uskuteční jakoukoliv transakci
svou kartou v Golf Clubu Praha, bude zařazen do měsíčního slosování
o zajímavé ceny.

GOLF CLUB PRAHA, Plzeňská 401/2, 150 00 Praha 5, tel.: 257 216 584, e-mail: gcp@gcp.cz, www.gcp.cz

F OT B A L O V Í FA N O U Š C I P O Z O R!
Nechte se zlákat jedineènými fotbalovými balíèky cestovní kanceláøe
Weco-Travel (CZ) s.r.o. a cestujte za evropským fotbalem se vším
komfortem. Nabízíme Vám pohodlné balíèky obsahující vstupenku na
daný zápas, ubytování ve vybraném 3* nebo 4* hotelu (vìtšinou na 2 noci
se snídaní) a doruèení vstupenky na recepci hotelu.
V naší cestovní kanceláøi Vám rádi zajistíme i letenky a cestovní pojištìní.

V naší nabídce jsou zápasy následujících týmù:
Anglická liga

(Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United, West Ham United)

Italská liga

(AC Milan, AS Roma, SS Lazio)

Nìmecká liga

(Borussia Dortmund)

Španìlská liga (Barcelona)
Liga mistrù

Ceny balíèkù se liší podle druhu zápasu, délky ubytování a typu hotelu.
Pohybují se od 9 500 Kè/os.

Cesty za fotbalem
V pøípadì zájmu èi jakýchkoliv dotazù nás prosím kontaktujte na tel. +420 234 094 147, 104, 106 nebo na emailu incentiva@wecotravel.cz.

Informujeme

Nové obchodní podmínky
Od 1. března 2007 vstoupily v platnost nové
Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Diners Club Czech pro vydávání a používání
karet Diners Club.
Aktuální znění nových Všeobecných obchodních podmínek naleznete na
internetových stránkách www.dinersclub.cz v sekci Dokumenty.
V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s novými obchodními podmínkami
můžete kontaktovat pracovníky zákaznického servisu telefonicky na čísle
222 316 675 nebo na e-mailu customer.service@dinersclub.cz.

Nová obchodní místa
I tentokrát vám přinášíme informace o rozšíření sítě obchodních míst akceptujících karty
Diners Club.
Kromě řady drobnější obchodníků jejich řady tentokrát posílí síť supermarketů Lidl. V průběhu dubna začne postupně karty Diners Club
akceptovat také všech 58 prodejen operátora T-Mobile.
Ke zvyšování počtu obchodníků v síti Diners Club přispívají i vaše tipy.
Pokud ještě karty Diners Club neakceptují ve vašem oblíbeném obchodě,
kontaktujte nás e-mailem na adrese sales@dinersclub.cz a naši obchodní
zástupci ﬁrmě nabídnou spolupráci.

Pro dr žitele

Napište si o vstupenky

Dodatková karta jen za 500 Kč

I v letošním roce je Diners Club partnerem festivalu Mezi ploty a také letos nabízí svým klientům
vstupenky zdarma.

Pokud uvažujete o pořízení dodatkové karty pro
někoho ze svých blízkých, máte nejvyšší čas o ni
požádat.

Šestnáctý ročník festivalu Mezi ploty podpoří svou účastí více než 150 divadelních souborů, hudebních těles, kapel, výtvarníků a umělců ze všech
oblastí. Stejně jako každý rok, i letos bude festival určený všem věkovým
kategoriím od dětí po důchodce a bude se postupně konat v areálech tří psychiatrických léčeben – 12. května v Psychiatrické léčebně Dobřany u Plzně,
19. května v Psychiatrické léčebně Brno – Černovice a o víkendu 26. – 27.
května v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze.

Jak jsme vás informovali prostřednictvím letáku minulý měsíc, pokud o vydání
dodatkové karty zažádáte do konce dubna, zaplatíte místo 2500 korun roční
poplatek jen ve výši 500 Kč.

Máte-li zájem o dvě vstupenky na pražskou část festivalu, napište si o ně
e-mailem na adresu sales@dinersclub.cz a spolu s vaším jménem uveďte
adresu, na kterou chcete vstupenky zaslat. Počet vstupenek je omezený.

Ti, kdo požádali o vydání dodatkové karty jako první, měli navíc možnost
získat zajímavé bonusy. Za vydání dodatkové karty Diners Club Classic tak
Václav P. z Kladna získal poukázku na večeři pro dvě osoby, ke kartě Diners
Club/Golf dostal Karel Č. ze Znojma poukázku na nákup zboží u ﬁrmy Adam
Steiner v hodnotě 1000 Kč a ke kartě Diners Club/ČSA přičteme bonus ve
výši 5000 mil na konto ČSA OK Plus Janovi P. z Prahy.
Formulář pro žádost o dodatkovou kartu naleznete na internetových stránkách www.dinersclub.cz v sekci Dokumenty.

P ř ipravili jsme

Už jen elektronické výpisy

Tradiční dubnová anketa

Na podzim jsme vám slíbili, že v budoucnu zájemcům umožníme, aby dostávali pouze elektronické
výpisy, a nyní tento slib plníme.

Jako každý rok, i letos jsme vás oslovili s dubnovou
anketou. Tentokrát však není součástí našeho
bulletinu, ale proběhla odděleně.

Tato možnost je dostupná všem, kdo systém E-Account používají. Ke zrušení zasílání papírových výpisů stačí vyplnit stručný formulář, který najdete na
našich internetových stránkách, a zaslat jej poštou na adresu:
Diners Club Czech, s.r.o., Široká 5/36, 110 00 Praha 1.

Pokud se jakýmkoliv nedopatřením stalo, že jste anketu dosud neobdrželi
a přesto se jí chcete zúčastnit, můžete si ji vytisknout z našich internetových
stránek. Odkaz na ní naleznete v rubrice Aktualit.

Abyste měli jistotu, že každý měsíc včas uhradíte vyúčtovanou částku, můžete si
v systému E-Account nastavit zasílání upozornění na nový výpis e-mailem nebo
na svém bankovním účtu zřídit inkaso ve prospěch naší společnosti. Příslušný
formulář naleznete na našich internetových stránkách: www.dinersclub.cz.

E-ACCOUNT

Vyplněnou anketu nám můžete zaslat poštou na adresu Diners Club Czech
s.r.o., Široká 5/36, 110 00 Praha 1 nebo faxem na číslo 222 316 806 případně
v elektronické podobě na e-mail sales@dinersclub.cz.
Kromě odpovědí na anketní otázky oceníme také jakékoliv další připomínky
k našim produktům a službám. Vyhodnocení ankety vám jako obvykle přineseme v některém z dalších vydání DC Infa.
Každý, kdo se ankety zúčastní, od nás získá drobný dárek jako poděkování.

Jsme si jisti, že Vás nabídka
Avis zaujme.

Avis nabízí všem držitelům karty Diners Club slevy při pronájmu vozidla Avis a to jak v České republice, tak i v zahraničí.
Při příští rezervaci uvete své Avis Worldwide Discount (AWD) číslo E723000 a obdržíte speciální nabídku platnou
pro držitele karet Diners Club. Rezervovat lze jednoduše a pohodlně online na www.avis.cz, na www.dinersclub.cz
nebo telefonicky v naší mezinárodní rezervační kanceláři na čísle 810 777 810.
Avis je Vám vždy nablízku ve více než 5000 pobočkách ve více než 160 zemích. Díky širokému výběru nejnovějších
modelů ve vozovém parku Avis Vám můžeme pokaždé nabídnout automobil, který odpovídá Vašim potřebám.

Avis Preferred – Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob pronájmu vozidla.
Vše, co musíte jako člen programu Avis Preferred udělat, je ukázat nám svůj
řidičský průkaz, vyzvednout si klíčky od vozu a odjet. Žádný spěch, žádné
formuláře, žádné členské poplatky.
K tomu, abyste se stali členy Avis Preferred, jednoduše stačí vyplnit žádost
o členství a my Vám obratem zašleme vaši členskou kartu Avis Preferred.
Pro více informací o Avis Preferred navštivte prosím www.avis.cz nebo
volejte 221 851 225.

www.avis.cz

S outě ž

Jeden tip – 10 vstupů zdarma

Víkend se Smart ForTwo

Pokud v březnu nebo dubnu uskutečníte transakce kartou Diners Club v souhrnné hodnotě alespoň 7 777 Kč v daném kalendářním měsíci, můžete se
zapojit do soutěže Jeden tip. V tomto kole je ve hře 10 poukázek na volný
vstup do letištního salónku, které můžete věnovat svým blízkým.

V minulém čísle našeho bulletinu jsme přinesli soutěž od společnosti Sixt
o víkendový pronájem vozu Smart ForTwo. Úspěšným luštitelům soutěžního
sudoku vyšla v posledním řádku tabulky čísla v tomto pořadí: 4 7 8 1 2 6 9 3 5.
Jak bylo řečeno, tentokrát vyhrál ten, kdo jako čtvrtý zaslal správné řešení.
Vítězem se tedy stal Jan M. z Hořovic.

V minulém čísle DC Infa jsme se ptali, kolik transakcí uskuteční čeští držitelé
karet Diners Club u cestovních kanceláří v průběhu ledna. Vítěz Pavel H.
z Brna tentokrát tipoval opravdu dobře a za svůj odhad získává od společnosti
Weco Travel jednu letenku po Evropě do destinace dle vlastního výběru.
Otázka pro další letošní kolo zní: Kolik návštěv letištních salónků uskuteční čeští držitelé karet Diners Club v březnu 2007 na letišti v Praze
Ruzyni?
Vaše tipy očekáváme do 20. května na adrese: soutez@dinersclub.cz. Spolu
s odpovědí uveďte prosím i čtyři poslední číslice z čísla vaší karty.

N ovink y z DC

Nové vedení ostravské pobočky

Internetové stránky v novém

Od 1. března má pobočka v Ostravě novou vedoucí,
Mgr. Martinu Hurníkovou.

Internetové stránky www.dinersclub.com získaly
nový a přehlednější design.

Jak jste se k práci pro Diners Club dostala?
V průběhu praxe na vysoké škole jsem zjistila, že obor, který studuji nebude
nic pro mě. Nedokážu pracovat celý den zavřená v jedné místnosti. Chyběl
by mi tam kontakt s lidmi, proto jsem začala hledat práci v jiné oblasti. Roli
sehrálo i to, že v mém oboru se těžko hledá uplatnění.

Na úvodní stránce se střídá osm vizuálů propojených motem „The Card is
key“ s globální reklamní kampaní Diners Club International (DCI). „Doufáme,
že nový vzhled stránek bude pro držitele i naše zastoupení příjemný a osvěžující. Naším primárním cílem stále zůstává poskytování klíčových informací
držitelům, podpora prodeje korporátních produktů a směřování klientů na
internetové stránky lokálních zastoupení Diners Club, “ řekla Diane Peterson
z DCI.

Jaký bude váš hlavní úkol v Ostravě?
Nejprve musím absolvovat řadu školení v Praze a pak teprve začnu naplno
pracovat v Ostravě. Mým hlavním úkolem bude vyhledávat a oslovovat nové,
zejména ﬁremní klienty a následně udržovat obchodní vztahy.
Práce vám určitě zabere hodně času. Zbude vám nějaký i na vaše
koníčky?
Doufám, že ano, protože jich mám hodně. Mám ráda squash a sport vůbec.
Také hodně chodím do přírody a do hor. Baví mě zkoušet nové věci, takže
mě vždycky potěší, když mě někdo dokáže překvapit aktivitou, kterou jsem
ještě nezkusila.

Přestože design se změnil, obsah a funkce stránek zůstává stejná. Stále zde
můžete najít přehled letištních salónků dostupných držitelům karet Diners
Club zdarma nebo vyhledávat kontakty na lokální zastoupení Diners Club.
Počet letištních salónků s volným vstupem pro držitele karet Diners Club
se zvýšil na celkových 107. Jejich seznam je k dispozici na:
www.dinersclub.com nebo www.dinersclub.cz.

