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Vážení klienti,

registrujete v ranním televizním vysí-
lání grafiku o počtu a důsledcích do-
pravních nehod? Já, přestože je k vi-

dění několikrát, 
vím pouze, že 
tam je, ale kon-
krétní čísla si ne-
vybavím. Možná 
proto, že to jsou 
jen čísla, statisti-
ky, které se nás 
netýkají... stejně 
tak, při cestě au-

tem, si málokterý člověk připouští, že 
stačí vteřina, chvilková nepozornost, 
chyba vlastní, chyba někoho jiného, 
a posádka vozu se bez ptaní stane 
onou statistikou v ranním vysílání.

píši o tom proto, že v polovině minu-
lého měsíce se i jeden můj kamarád 
stal pro vás statistikou. pro mě to však 
rázem přestalo být číslo navíc v kolon-
kách počet dopravních nehod a počet 
těžce zraněných. rázem je to konkrét-
ní člověk, který leží ve Vinohradské 
nemocnici. Vím, co ho bolí a trápí. Vím, 
že ho chodí navštěvovat jeho děti i dal-
ší kamarádi.  Vím i to, že zatím nemá 
ani náladu na sledování filmů, na které 
si doteď neudělal nikdy čas...

Buďte proto nejen při pobytu v do-
pravním provozu pozorní, opatrní 
a ohleduplní. A určitě nejen proto, 
že duben býval měsícem bezpečnosti 
v silničním provozu. především proto, 
aby statistické číslo v ráno vysílané ta-
bulce pro Vás nebyl právě třeba ten 
váš, s vámi jedoucí, kamarád.

zaplaťte u Malířů kartou Diners Club 
a vychutnejte si pálffy delikatesu

Můžete své restaurace přiblížit těm, kdo je 
ještě neznají a popsat, co je na nich výjimeč-
ného?
Obě restaurace jsou na Malé Straně, podle mne 
v nejkrásnější historické části Prahy, ale přesto 
je každá jiná. Restaurace Pálffy palác se nachází 
v jednom z významných pražských barokních pa- 
láců ve Valdštejnské ulici, který vznikl na počát- 
ku 18. století. Neopakovatelný dobový interiér 
ještě umocňuje magickou atmosféru restaurace, 
jejíž velkou výhodou je umístění přímo v zahra-
dách pod Pražským hradem. Mám velkou radost, 
že restaurace Pálffy palác se stala jedním z nejvy-
hledávanějších míst na pražské gastronomické scé-
ně, mezi významné hosty patří například zpěvačka 
Madonna, která zde večeřela během své návštěvy 
v Praze.

U Malířů na vás zase hned při vstupu dýchne kouz-
lo starých časů a atmosféra restaurace, která byla 

založena již v roce 1543 a mezi jejíž hosty patřil 
i někdejší „štamgast“ Rudolf II. Ten sem chodil na 
doporučení svých zvědů, kteří pro něj po zemích 
českých inkognito hledali nejpohostinnější stůl. 
Výjimečný interiér zdobí nádherné fresky mistrů 
Adámka a Jindřicha z let 1936–7. Kromě výtečné 
francouzské kuchyně zde můžete ochutnat i staro-
české speciality.

Na jaké novinky se v nejbližší době mohou Vaši 
hosté U Malířů těšit?
Velkou novinkou jsou Sommeliérské večery U Malí-
řů. Dvakrát měsíčně, vždy ve čtvrtek, připravujeme 
v nově otevřeném vinném sklepě ochutnávku vín 
s odborným výkladem. V dubnu se naši hosté mo-
hou těšit na ochutnávku vín z oblasti francouzské 
řeky Loiry a na téma Víno a zdraví. Více informa-
cí najdete na www.umaliru.cz. Mimo to ale pro 
naše hosty připravujeme řadu dalších akcí, napří-
klad obědové menu. 

O dvou pražských luxusních restauracích – U Malířů  
a Pálffy palác – jsme si povídali s jejich majitelem  
Romanem Řezníčkem.



pokračování s tr.  1

Informujeme

Pro držitele

rozšíření systému e-Account
Již při zavádění systému E-Account jsme slibovali jeho další zlepšování. Nyní 
se systém dočkal prvního výraznějšího rozšíření. Kromě informací o reali-
zovaných transakcích, ve kterých můžete vyhledávat podle několika kritérií, 
a elektronických výpisů ve formátu pdf, naleznete nyní v systému E-Account 
také informace o úhradách zaslaných na účet Diners Clubu.

V menu systému přibyla samostatná kolonka Platby, kde jsou k dispozici infor-
mace o všech platbách, které Diners Club obdržel na úhradu transakcí reali-
zovaných danou kartou, případně kartami, pokud jsou ke kartě hlavní vydané 
i karty dodatkové. V této sekci lze stejně jako ve všech ostatních záznamy 
vyhledávat, třídit nebo exportovat ve formátu xls.

odebírejte DC news
Dovolujeme si vám připomenout, že 20. března 
vyšlo již druhé číslo elektronického zpravodaje 
DC News.

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání zpravodaje DC News na 
vaši e-mailovou adresu, zaregistrujte se na internetových stránkách 
www.dinersclub.cz. Do jednoduchého formuláře pod základním menu 
stránek stačí vyplnit e-mail a již do příštího měsíce můžete dostávat 
DC News automaticky.

V každém čísle zpravodaje přinášíme nové kolo soutěže „Po světě s kartou 
Diners Club“. Pravidelně také připomínáme tipy pro bezpečné zacházení  
s platebními kartami a přinášíme řadu dalších aktualit. Zpravodaj DC News 
vychází vždy 20. den v měsíci a kromě jiného upozorňuje také na blížící se 
splatnost vašeho měsíčního výpisu transakcí. Zaregistrujte se k jeho odbě-
ru a buďte vždy v obraze.

pravidla výroční soutěže
V únoru jsme vás informovali o nové soutěži 
k 10. výročí naší společnosti. Nyní chceme soutěž 
připomenout a zopakovat její pravidla.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze držitelé soukromých karet Diners Club a dr-
žitelé firemních karet Diners Club s osobní odpovědností. Do soutěže se zapo-
čítávají všechny transakce uskutečněné v období od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2008. 
Soutěží se ve dvou kategoriích – o největší počet transakcí a o nejvyšší obrat.

Do soutěže o největší počet transakcí se započítávají všechny transakce uskutečně-
né hlavní kartou i kartami dodatkovými, a to na jméno držitele hlavní karty. Zapo-
čítávají se všechny transakce o minimální výši 200 korun. Lze započítat jen jednu 
transakci v rámci jednoho obchodní místa během jednoho dne. Do celkového počtu 
transakcí se nezapočítávají výběry hotovosti. Do soutěže o nejvyšší dosažený obrat 
se započítávají všechny transakce uskutečněné hlavní kartou i dodatkovými kartami 
společně a nezapočítávají se výběry hotovosti. Vítězové obou kategorií získají jako 
výhru místo pro sebe a jednu doprovázející osobu na zájezd do New Yorku organi-
zovaný společností Diners Club, který se uskuteční ještě v průběhu roku 2008.

Tvůrcem myšlenky Pálffy delikates jste Vy 
osobně. Můžete nám vysvětlit, co to Pálffy 
delikatesy jsou?
Jedná se o další novinku, kterou se snažíme 
„rozmazlovat“ naše zákazníky a nabízet jim nad-
standardní servis. Proto jsem se rozhodl začít 
v restauraci Pálffy palác připravovat vybrané deli-
katesy, které si zájemci mohou koupit v originálním 
dekorativním balení. V současné nabídce máme 
například Konfitované kachní stehno s tymiánem, 
Telecí hrudí na kari s karotkou nebo Drůbeží játra 
na olivách. Chci prostě našim zákazníkům umož-
nit přenést trochu z atmosféry restaurace do jejich 
domovů a vychutnat si tam kulinářské speciality. 
Jsem si jistý, že s Pálffy delikatesami se mohou 
blýsknout i méně zruční kuchaři a úspěch s nimi 
bude slavit každý, kdo chce překvapit svého part-
nera nebo návštěvu nečekanou lahůdkou. Pálffy 

delikatesy si zájemci mohou zakoupit buď přímo 
v restauraci Pálffy palác nebo objednat přes we-
bové stránky www.palffy.cz, kde je také seznam 
dalších prodejen.

Pokud využíváte systém E-Account, můžete odhlásit zasílání papírových 
výpisů vyplněním jednoduchého formuláře, který naleznete na stránkách 
www.dinersclub.cz, a jeho zasláním na naší adresu. V případě, že chcete 
i po odhlášení výpisů sledovat bulletin DC Info, využijte jeho elektronickou 
verzi (PDF), kterou najdete v sekci Ke stažení.

Vstupenky na festival Mezi ploty

V pořadí již sedmnáctý ročník multižánrového festivalu nabídne svým ná-
vštěvníkům desítky divadelních souborů, hudebních interpretů a umělců 
zvučných jmen. Jedním z cílů organizátorů je odbourat tabu spjatá s psychic-
ky nemocnými lidmi. Právě proto se Mezi ploty 2008 bude jako každý rok 
postupně konat v areálech tří psychiatrických léčeben – 17. 5. v Dobřanech  
u Plzně, 24. 5. v Brně Černovicích a o víkendu 31. 5.–1. 6. v Praze Bohnicích. 

Máte-li zájem o dvě vstupenky na pražskou část festivalu, napište si 
o ně e-mailem na adresu sales@dinersclub.cz. Nezapomeňte uvést 
vaše jméno a adresu, na kterou chcete vstupenky zaslat. Pokud bude 
některá z uvedených informací chybět, nebudeme moci doručení 
vstupenek garantovat. Počet vstupenek je omezený.

Blíží se další ročník oblíbeného divadelního 
a hudebního festivalu Mezi ploty a stejně jako 
v letech minulých nechybí mezi jeho partnery ani 
Diners Club.

Co to je to obědové menu?
U Malířů již delší dobu nabízíme hostům obědové 
menu za speciální cenu. V době oběda si mohou 
objednat dvouchodové menu za 550 Kč nebo tří-
chodové za 690 Kč. 

Mohou v restauraci U Malířů klienti platit 
kartou Diners Club?
Ano… a dokonce jsme se rozhodli hostům, kte-
ří budou platit Diners kartou vyjít vstříc a na le-
tošní jaro jsme pro ně připravili překvapení. Kdo 
z hostů zaplatí za obědové menu v období duben 
– červen 2008 kartou Diners Club, dostane jako 
dárek Pálffy delikatesu.

Zaplaťte v období od dubna do června v res-
tauraci U Malířů za obědové menu svou kartou 
Diners Club a získejte Pálffy delikatesu jako po-
zornost zdarma.

Restaurant „U Malířů“
Anno 1543
Maltézské náměstí 11
Praha 1-Malá Strana 118 00

Tel.: +420 257 530 318
Fax: +420 257 530 000
E-mail: restaurant@umaliru.cz
Otevírací hodiny: po–ne, 11.30–23.00 hod.
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Okénko pro golf is t y

Naše nabídka

povrchový důl se proměnil  
v zelené greeny a fairwaye
Na mapě západních Čech se v roce 2006 objevilo 
další golfové hřiště, a to přímo v centru lázeňského 
trojúhelníku. Mistrovské 18-ti jamkové hřiště, kte-
ré má PAR 72 a celkovou délku 6 288 m, vyrostlo 
v místech bývalého povrchového dolu Silvestr. Vý-
stavbu zrealizovala na svých pozemcích společnost 
Sokolovská uhelná. Projekt přitom navazoval na 
sanační a rekultivační úpravy pozemků po těžbě 
hnědého uhlí. Z jednotvárné měsíční krajiny se po-
dařilo vybudovat hřiště, které má velké ambice do 
budoucnosti.

Sokolovské hřiště projektoval známý německý 
architekt Christopher Städler, který dle svých slov 
neměl příliš mnoho zkušeností s tvorbou hřiště  
na výsypce, ale o to víc si výsledku své práce cení. Na 
profesionální vytvarování greenů, bunkrů a odpa-
lišť byl z Anglie přizván shaper William Scott, který 
patří k nejlepším ve svém oboru. 

Celé hřiště je automaticky zavlažované. Bylo zde 
vysázeno na 900 velkých či středně vzrostlých stro-
mů a tisíce sazenic modřínu, dubu, jasanu, borovi-
ce a smrku v rámci lesnické rekultivace.

Na některých místech je ještě vidět, z čeho bylo 
hřiště tvarováno. Ne všechny plochy se zelenají, na 
některých svazích jsou vyschlé tvrdé jíly, ale bylo ar-
chitektonickým záměrem ponechat je v původním 
stavu. Má to svoje kouzlo – pruhy zelených fairwayí 
a vedle toho rozvrásněné kopce, erozní pukliny, na-
vážka... Tento výrazný kontrast je na českých hřiš-
tích ojedinělý. Pohled ze hřiště ještě dále zvětšuje 
jedinečnost místa – z jedné strany krásná krajina 
Slavkovského lesa, z té druhé blízkost sokolovského 
sídliště a industriální stavby na obzoru.

Jamky jsou vymodelované s nápadem a využívají 
výrazných terénních nerovností. Například jamka 
č. 5 je třípar o délce 150 metrů, kdy hrajete na 
poloostrov z výšky okolo 25 metrů. Další unikátní 
jamkou je nádherný pětipar na jamce č.15. Nalez-
nete zde i vodní překážky a biozóny, které přispí-
vají k vizuální i herní pestrosti. Hřiště je hratelné 
pro všechny skupiny golfistů, přičemž ve středních 
a vyšších handicapových kategoriích představuje 
optimální volbu pro snižování handicapu, neboť 
se stává tzv. objektivně obtížné až při hodnotách 
kolem osmi nad par. Je velkou výzvou pro dobré 

hráče, kteří se mohou pokusit přiblížit rekordu 
Martina Peterky a zahrát ho stejně jako on na 67 ran.

Hřiště se nachází v nadmořské výšce okolo 430 m 
n.m. Výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího mís-
ta je 42 m. Součástí areálu je driving range, dva 
putting greeny, chipping green a také moderní 
restaurace (s velmi příjemnými cenami), ve které 
se nachází klubovna, pro-shop, šatny pro muže 
a ženy. Parkoviště pojme přibližně 100 automobilů 
a 3 autobusy.

Jak se sem dostanete? Dobrým orientačním bodem 
je čerpací stanice ONO v Sokolově, ke které sjedete 
ze silnice R6 směrem od Karlových Varů druhým 
sjezdem do Sokolova. Od ní už je to pouhých 700 m 
do golfového areálu.
 
Neváhejte a vyzkoušejte si nové hřiště s kva-
litním designem!

COME & PLAY!         Ing. Jaroslav Műhlhansel
                                      www.golf-sokolov.cz
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Vážení klienti,

nový školní rok je v plném proudu, 

a tak se častým tématem běžných 

hovorů staly první pětky, poznámky

a u těch šťastněj-

ších i první jed-

ničky. S úsmě-

vem si všímám, 

jak je většina 

rodičů ke svým 

potomkům přís-

ná, vůči jejich 

pochybením ne-

kompromisní a jak vysoko jim sta-

ví výkonnostní laťku. Je legrační 

sledovat, jak kroutí hlavou nad 

poznámkami za chování, nedosta-

tečnou z angličtiny a jakou paniku 

způsobí tajné kouření na seznamo-

vacím kursu.

Možná čekáte moralizování, že ti, 

co dnes zuří nad výkony svých po-

tomků, nebyli jiní. Ale to je snad tak 

jasné, že to netřeba ani připomí-

nat.  Raději zdůrazním, že je dobré 

uchovat si patřičný nadhled. Co je 

dnes ohromný malér a neřešitelná 

„tragédie“, je za týden pozapome-

nuto v návalu nových „tragédií“ a po 

letech patří při vzpomínání k nejzá-

bavnějším školním historkám.

Přeji všem dostatečný nadhled, 

samé veselé „tragédie“ a žádné 

podzimní deprese.

„Být součástí vývoje společnosti od samotného

začátku je výjimečná a nedocenitelná zkušenost.

Pamatuji si náš první rok, kdy Diners Club Polska tvo-

řili pouze tři zaměstnanci pracující společně v malé 

kanceláři ve Varšavě,“ říká Katarzyna Fatyga, první 

zaměstnankyně polské pobočky.

 
Na oslavu desátých narozenin pozval DCP své part-

nery, zákazníky, přátele i vedení dalších zastoupení 

DC do muzea ve Wilanow Palace, který byl dříve 

ofi ciálním letním sídlem polských králů. Pozvaní hos-

té měli možnost navštívit královské komnaty, které

nejsou běžně veřejnosti přístupné, a kromě výbor-

ného občerstvení je čekal ještě klavírní koncert.

Večerem provázel Mateusz Kusznierewicz – olympij-

ský vítěz v jachtingu a tvář společné karty Diners Club

a polských aerolinií LOT. Součástí oslav bylo i předá-

ní diplomů zástupcům nejvýznamnějších partnerů

a klientů, kteří se společností DCP dlouhodobě spo-

lupracují.

„V uplynulých deseti letech se stal Diners Club

aktivním hráčem na poli luxusního zboží. Dnes máme 

přes 30 tisíc klientů. Přesto je zde stále velká skupi-

na potenciálních klientů se stabilně vysokými příjmy, 

která potřebuje fl exibilní fi nanční nástroj, který by 

jim přinášel další benefi ty a především vysoce kvalitní 

služby – a tuto skupinu chceme oslovit,“ říká Marek 

Smolarz, Generální ředitel DCP.

„Polské zastoupení Diners Clubu patří celosvětově 

mezi nejúspěšnější a já jim z celého srdce přeji mnoho

dalších úspěšných let,“ říká Eva Kárníková, Generál-

ní ředitelka Diners Club Czech, a dodává: „S Diners 

Club Polska máme mnoho společného, dokonce i to, 

že naše společnosti vznikaly ve stejné době. Diners 

Club Czech bude slavit desáté výročí příští rok a osla-

va v Polsku nasadila laťku hodně vysoko.“

Desáté výročí společnosti

Diners Club Polsko

Již deset let působí v Polsku regionální zastoupení společnosti

Diners Club Int. Když v roce 1997 společnost vznikala, tvořil ji pouze 

tříčlenný tým. Dnes pracuje v Diners Club Polska (DCP) 23 zaměst-

nanců a ti, kdo stáli u zrodu společnosti, stále působí v jejím vedení. 

Během 10 let své existence získal DCP více než 30 tisíc držitelů karet, 

kteří mohou kartu použít na více než 50 tisících obchodních místech.
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Představujeme

Informujeme

Akceptace

Okénko pro golfi sty

Pomohli jsme

Ing. Eva Kárníková, MBA

Široká 5/36, Praha 1, 110 00, tel.: 222 316 675, fax: 222 316 806, e-mail: customer.service@dinersclub.cz

Vážení klienti,

letošní prosincová nadílka začala
poněkud předčasně, alespoň pro ty, 
kteří se rozhodli své investice reali-

zovat na fi nanč-
ních trzích, či své 
fi nance jakkoli 
spojili se směn-
ným kursem české 
koruny. Přestože 
dárek v podobě 
zavedení jednotné 
evropské měny 
Euro není podle 

posledních zpráv ani na dohled, po-
kud tedy nedohlédnete na Slovensko, 
kursové dárečky už tady jsou. A je to 
přesně, jako když chodí čert s Mikulá-
šem. Ti také mají pro někoho čokoládu
a ovoce a pro jiného uhlí a brambory. 
I když v případě fi nancí je těžké sou-
dit, kdo byl hodný a kdo zlý. Výsledek 
je však takový, že díky silné koruně
zatím zůstává mour pro ty, kteří 
po silném oslabení na začátku roku
koruně nevěřili a vsadili třeba na Eura. 
Naopak, kdo kupuje novoroční zájezd 
až na poslední chvíli nebo pod stro-
meček „západní“ elektroniku, jistě 
vydělá na víc, než jen na tu andělskou 
čokoládu. 

Do nadcházejícího roku 2008 Vám 
přeji jen samá taková rozhodnutí,
jejichž výsledkem nebude černé miku-
lášské uhlí. Prožijte spokojeně vánoční
svátky, nenechte si je ničím a nikým 
zkazit, a pokud to po Mikuláši či jindy 
skončilo bramborami, využijte je třeba
do štědrovečerního salátu.

Jak zvládli čeští dopravci zavedení elektronic-
kého mýta?
Těžce. Ne všem se podařilo mýto promítnout v do-
statečné míře do cen účtovaných zákazníkům. Podle
našeho šetření přenesli na zákazníka pouze 70 % 
účtovaného mýta v mezinárodní dopravě a 85 %
v dopravě vnitrostátní. Zbytek pak jde na úkor jejich 
marže. Dalším problémem jsou zvýšené administra-
tivní náklady a chyby a nedodělky v systému.

Jaké chyby máte konkrétně na mysli?
Naše expertní skupina identifi kovala několik závad, 
z nichž nejčastější je rozdílnost v účtovaných trans-
akcích. Dopravce dostává jiný měsíční objem trans-
akcí  k úhradě a jiný objem se objevuje na informační
faktuře od provozovatele mýta. To činí problémy při 
přeúčtování mýta zákazníkům a ve vnitrofi remním 
účetnictví. Dále je třeba výrazně zpružnit možnosti 
doplácení chybějících transakcí, kdy z jakéhokoliv 
důvodu není transakce registrována, ale pro do-
pravce je poměrně obtížné toto zjistit a následně 
doplatit. Nedokonalým se jeví také výkon kontrolní 
činnosti celní správy, kdy dochází např. k postiho-
vání řidiče za přestupek, který se stal před několika 
týdny a mohl jej způsobit jiný řidič v témže vozidle. 

Již v nejbližší době se však v systému elektro-
nického mýta chystá několik změn. Jak se na 
tyto záměry díváte vy?
Diskutují se především dvě věci - rozšíření silniční 
sítě podléhající výkonovému zpoplatnění a zahrnu-
tí dalších vozidel do režimu elektronického mýta. 
V roce 2008 se zřejmě nezmění nic, pouze bude 

První rok elektronického mýta
Blíží se konec roku a spolu s ním končí i první rok fungování elek-
tronického mýta. O rozšíření systému na další komunikace i vozidla 
se stále diskutuje. Jak se s zavedením mýta vypořádali čeští doprav-
ci, popisuje Vojtěch Hromíř, ředitel divize služeb ČESMAD BOHEMIA, 
největšího sdružení autodopravců v ČR.
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Oslavujeme

Pro držitele

Akceptace

Historie DC

Naši partneři

Ing. Eva Kárníková, MBA

Široká 5/36, Praha 1, 110 00, tel.: 222 316 675, fax: 222 316 806, e-mail: customer.service@dinersclub.cz

Vážení klienti,

na přelomu loňského a letošního roku se všude vyrojila celá řada ana-lytických textů, které rozebíraly 
vstup do dalšího 
„osudového“ os-
mičkového roku. 
Ať už na numero-
logii věříte či ne, 
určitě se mnou 
budete souhlasit, 
že vždycky se dají 
najít významné 
události, v kaž-dém konkrétním datu či letopočtu.Vlastně i proto se učí dějepis, díky historickým událostem připsaným ke konkrétním datům. 

Nadcházející rok 2008 je z tohoto pohledu významný pro naši společ-nost Diners Club Czech. Vznikla totiž před deseti roky v roce 1998. A před 40 roky, v roce 1968, byla na území tehdejšího Československa provede-na úplně první kartová transakce. Po-chopitelně, že kartou Diners Club! Bylo to v říjnu v provozovně Čedoku a byl to cizinec, protože tehdy ještě nikdo v naší zemi svou platební kartu mít nesměl...

Jak se to zdá dnes absurdní. A jak by se asi zdálo tehdy absurdní, a to je ješ-tě slabý výraz, kdyby někdo jen tvrdil, že se prostě na Silvestra sebere, odje-de si bez pasu na oslavu Nového roku vlakem třeba do Vídně a v kapse nebu-de mít ani Euro. Věřte mi, jsem velmi ráda, že ve světě takových „absurdit“ můžeme žít.

Eva Kárníková:
Nabídneme kreditní karty
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Jak hodnotíte z pozice generální ředitelky spo-lečnosti Diners Club Czech uplynulý rok 2007?Považuji ho za úspěšný. Podařilo se nám zvýšit obrat o 25 %, úspěch slavil díky zavedení elektronického mýta náš produkt Road Account, stále se nám daří zvyšovat počet nových obchodníků a zaplňovat tak naše poslední nekartová bílá místa na trhu.
Když se oprostíme od měřítek České republiky a požádáme Vás o globální pohled, co prozra-díte?

Kartovému businessu se daří celosvětově a stále razantněji tlačí na hotovostní transakce. Proto ani pozice karet Diners Club není výjimkou. Tím, že jde 

o produkt, který není určen masové klientele, ne-jsou růstové ukazatele tak dynamické, ale v kaž-dém případě jsou potěšující.  Z evropského po-hledu se pak daří především v oblasti korporátní klientely. V zisku a růstu se pohybují vedle nás i všechny sesterské společnosti našeho holdingu DC – Polsko, Slovensko a samozřejmě i Rakousko.
Čeká Vás oslava desátého výročí společnosti Diners Club Czech, jak ji plánujete?Připravili jsme pro naše držitele soutěž o velmi zajímavou cenu. Podařilo se nám vypátrat legen-dární newyorskou restauraci, kde v roce 1950 neměl Franc McNamara na útratu dost hotovosti, 

Držitelé karet  
Diners Club  
mají 25% slevu  
na Green Free.



Od roku 2003 je Diners Club France členem společnosti Citigroup stejně jako v jiných zemích Evropy, například Německu, Belgii, Itálii, Švýcarsku a dalších. 
Karty Diners Club jsou zde přijímány více než 104 000 podniky včetně 53 992 maloobchodních míst a velkých obchodních center jako Galerie Lafayette  
a Printemps. Téměř 70 % všech hotelů ve Francii akceptuje karty Diners Club, z toho 93 % mezinárodních hotelových řetězců a 96 % čtyř a pětihvězdičkových hotelů.

Akceptace

Počet smluvních partnerů ve Francii dle sektoru

12 397

8 129

17 119

8 721

3 829

251

53 992

maloobchodní síť čerpací stanice ostatní

restaurace hotely bankomaty

letecke spol.

Restaurace

Autogrill Fauchon

Brasserie Flo Groupe Richard

Elliance Oh Poivrier

Starbucks Pizza Hut

Maloobchody

Armani Escada

Bulgari Gianni Versace

Christian Dior Max Mara

Diesel Zara

Mezinárodní hotelové sítě

Accor Hilton

Golden Tulip Holliday Inn Fimotel

Group Choice Intercontinental

Group Pierre & Vacances Marriott Hotels

po Francii s kartami Diners Club
Francie měla v minulosti a stále má důležité postavení na poli mezinárodní politiky. Patří k zakládajícím 
členům Evropské unie a Společnosti národů, je jedním z pěti členů Rady bezpečnosti OSN s právem veto 
a členskou zemí Severoatlantické aliance. Francie se řadí na páté místo v žebříčku největších ekonomik 
na světě a tak ani není divu, že zde společnost Diners Club založila pobočku již v roce 1954, tedy pouhé 
čtyři roky po uvedení první platební karty Frankem Mc Namarou v New Yorku.

Hotel Le Bristol, jeden z nejluxusnějších hotelů v Paříži, který se nachází krů-
ček od Champs Elysees, nabízí pro držitele karet Diners Club speciální ceno-
vou nabídku platnou od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008. Bližší informace  
o slevách a dalších výhodách hotelu Le Bristol naleznete na webové adrese: 
http://www.dinersclub.co.uk/dce_content/generic/internationaloffers/lebristol

Ve více než 17 000 restaurací po celé Francii lze platit kartami Diners Club. 
Společnost Diners Club France se navíc stala oficiálním partnerem významných 
průvodců restauracemi: Michelin Guide, Bottin Gourmand či Guide Hubert.

Karty Diners Club akceptuje ve Francii přes 5 000 taxi služeb, navíc Diners 
Club France spolupracuje se společností Taxi G7 (+33 892 705 007), která 
upřednostňuje držitele karet Diners Club.

Diners Club in France
Citibank International Plc 
Paris Branch 
Diners Club France Division
19 Le Paris 
92073 Paris La Défense
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Kontakty:
Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, 
147 00  Praha 4, tel.: 241 040 111, fax: 241 040 180, e-mail: sdruzeni@cesmad.com

• Andrea Söhnelová - tel.: 241 040 178, e-mail: andreaso@cesmad.com

STAÒTE SE PARTNERY SERVICE CLUBU 
A VYUŽÍVEJTE PØÍMÝ PØÍSTUP K SEGMENTU SILNIÈNÍCH DOPRAVCÙ

Každý vidí nìco jiného

VYTVOØTE SI SVÙJ MARKETINGOVÝ PLÁN POMOCÍ NAŠICH INFORMACÍ
 1 800 DOPRAVNÍCH FIREM 
 20 000 VOZIDEL 
 25 000 ØIDIÈÙ
 5 000 POÈÍTAÈÙ
 X OSTATNÍCH ZAMÌSTNANCÙ…
 Y M2 SKLADOVÝCH PROSTOR…
 Z TAHAÈÙ NA LEASING…

 A DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE O TOMTO SEGMENTU 

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA NABÍZÍ MOŽNOST PREZENTACE VAŠÍ FIRMY 
V MÉDIÍCH A NA AKCÍCH SDRUŽENÍ, PROSTØEDNICTVÍM KTERÝCH MÙŽETE EFEKTIVNÌ A CÍLENÌ OSLOVOVAT 
DOPRAVNÍ FIRMY S NABÍDKOU VAŠICH PRODUKTÙ.

1 800 DOPRAVNÍCH FIREM

20 000 VOZIDEL
25 000 ØIDIÈÙ

5 000 POÈÍTAÈÙ

TISÍCE ZAMÌSTNANCÙ

TISÍCE M2 SKLADOVÝCH PROSTOR

TISÍCE TAHAÈÙ NA LEASING


