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Vážení klienti,

když jsme domlouvali vánoční povídání 
s lanškrounským farářem zbigniewem 
Czendlikem, ochotně souhlasil, ale na-

mítl, že když se 
blíží Štědrý den, 
všichni dělají roz-
hovory s farářem. 
Jsem ráda, že naše 
úmysly nebyly tak 
prvoplánové.
zibi, jak ho přá-
telé oslovují, pro 

mě totiž není hlavně farářem, a to 
navzdory tomu, že mi v Břevnovském 
klášteře pokřtil dceru klaudii. pro mě 
je to moderní člověk, s jasnými názory, 
které se nebojí veřejně prezentovat. 
nerozumím ojedinělým kritikům, kte-
rým se nelíbí, že pan farář hraje golf 
a na turnaj přijel v BMW. nepohoršu-
je mě ani to, že si po příjemném dni 
dá navečer s přáteli skleničku whisky 
a cigaretu. Chová se totiž přirozeně 
a nepokrytecky, což pro mě znamená 
důvěryhodně. 

není pro mě důležité, zda je zrovna 
zibi oblečený v kněžském rouchu 
a nebo v oblíbených džínách. k pří-
jemné a poučné rozpravě s ním ne-
potřebuji přítmí kostela. i v útulné 
kavárně mi z jeho úst zní nějak naléha-
věji, že Vánoce by měly být svátky, kdy 
si každý udělá více času na své blízké, 
přibrzdí svůj let životem a raduje se 
z věcí, kterých si jindy nevšímal a po-
važoval je za samozřejmost.
Šťastné a veselé.

tak trochu jiné vánoční přání

Když jsem oprašoval svoje jesličky, tak mne napadlo, že místo tradičního přání tentokrát 

popřeji těm anonymním postavičkám z Betléma.
Nejprve popřeji oslíčkovi. Nejen tomu z jesliček, ale i všem ostatním oslům bych přál, 

aby nebyli tak paličatí a tupí.Volům (těch je asi hodně, protože toto slovo často slyším) přeji, aby neřvali z plna hrdla 

na své okolí a aby si uvědomili, že všichni volové nejsou.
Ovečkám a beranům přeji, aby nešly slepě za každým pastýřem.
Pastýřům zase přeji, aby si uvědomili, že ovce, ta roztomilá zvířátka, nejsou tak hloupá, 

jak vypada jí.Andělům přeji, aby méně létali, ale více chodili mezi lidmi na Zemi.
Králům přeji, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě.
A nakonec bych popřál Svaté Rodině a obzvlášť Ježíškovi, aby se Mu na Jeho narozeniny 

– místo do chléva – otevřely dveře do lidských srdcí. I kdyby jako chlév vypadaly.
     Zbigniew Czendlik

S římskokatolickým farářem 
polského původu Zbigniewem 
Czendlikem jste se již na 
stránkách DC Infa setkali. 
A pokud ne na stránkách 
DC Infa, pak jste ho mohli 
zaregistrovat v televizi, rozhlase 
nebo v tisku. Jeho netradiční 
a moderní přístup k víře 
totiž často poutá pozornost. 
Je oblíbeným společníkem a příjemným hostem na různých akcích 
od křtů desek až po golfové turnaje. Ke všemu, co dělá, přistupuje 
s humorem a sám podporuje mnoho dobročinných projektů nejen ve 
své farnosti.                                            Krátký rozhovor s ním přinášíme na straně 2.



Turnaj se již tradičně skládal ze dvou soutěžních kol 
a každé zastoupení Diners Club zastupoval čtyřčlen-
ný flight složený z jednoho profesionála a tří ama-
térů. O výsledku rozhodoval součet stablefordo-
vých bodů dvou nejlepších hráčů z flightu. Brazilští  
obhájci loňského vítězství skončili letos až na dru-
hém místě za hráči Jižní Afriky, a to o celých 7 bodů. 
Tým reprezentující Diners Club Czech ve složení Jan  
Juhaniak, Miloslav Bouček, Martin Holub a Radomír 
Redek se umístil na konečném 14. místě se ziskem 
147 bodů.

Okénko pro golf is t y

pokračování s tr.1

Finále DCi pro-Am Classic zná svého vítěze
Mezinárodní finále golfového turnaje DCI Pro-Am Classic, kterého se zúčastnilo celkem 18 týmů 
reprezentujících jednotlivá zastoupení Diners Club, se letos uskutečnilo v portugalském Algarve.

Jméno a příjmení  .........................................................................

Číslo karty DC  ...............................................................................

Darovaná částka  ...........................................................................

 projekty Zbigniewa Czendlika domov Sue Ryder

Svým podpisem souhlasím s poukázáním výše uvedené částky.

Datum  ..........................Podpis .................................................................

✃

Jak tráví farář svůj Štědrý den?
Pracovně, protože pro katolickou církev jde o je-
den z nejvýznamnějších svátků. A tak se soustře-
dím na přípravu půlnoční mše, která je opravdu 
o půlnoci, ale celý den uteče v přípravách a nervo-
zitě strašně rychle.

Jak vás napadlo spojit půlnoční s rockovým 
koncertem?
Snažím se nabízet nejednostranný pohled a to-
hle byl jeden z pokusů. Dokonce jsme se dostali 
do hlavních televizních zpráv, hned po záběrech 

z Vatikánu byl Lanškroun. Kapela měla úspěch, 
pochopitelně hlavně u mladých, ale chválila mě 
i jedna babička, která se pochvalovala, jak výbor-
ně všechno tentokrát slyšela.

Při domlouvání našeho povídání jste namítl, 
že o Vánocích chtějí všichni rozhovory s fará-
řem, opravdu je to tak hrozné?
Byla to malinko nadsázka. Snažím se, aby mé ná-
zory a postoje byly zajímavé nejen před Štědrým 
dnem. Ale je pravda, že na Vánoce je o víru zvýše-
ný zájem. Třeba můj kostel, který není tak velký, 

je na půlnoční beznadějně plný. Dokonce mohu 
žertovat s kolegy, že jsem měl opět vyprodáno.

Jaký je Váš recept na prožití Vánoc?
Moje netradiční vánoční přání napoví. Neměl by 
to být den jako každý jiný. Lidé by si měli najít čas 
na rozjímání, věnování se druhým a na radování se 
z obyčejných věcí, na které se v letu života nedosta-
ne. Možná jste už slyšeli mé oblíbené přirovnání, že 
lidé jsou andělé s jedním křídlem. K tomu, aby moh-
li vzlétnout, je třeba, aby se dva vzali kolem ramen 
a svá křídla využili společně.

Chcete-li před Vánoci pomoci těm, kdo to potřebují, můžete prostřednictvím své karty Diners Club darovat libovolnou finanční částku na dopravu dětí s po-
stižením do Základní školy speciální v Lanškrouně a na službu „Senior doprava“ nebo na domov Sue Ryder. Stačí vyplnit tento kupón, podepsat a odeslat na 
adresu Diners Club Czech s označením DAR. Příslušná částka bude stržena z karty a vyúčtována spolu s ostatními platbami.

Informujeme

Společnost Diners Club Czech se stala členem Ne-
bakovního registru klientských informací (NRKI).

NRKI je systém umožňující svým členům výměnu dat o bonitě, důvěryhod-
nosti a platební morálce klientů. Dosud byly členy NRKI především leasingové 
a splátkové společnosti. Diners Club Czech je první firmou z oblasti plateb-
ních karet, která do NRKI vstoupila a rozšířila tak počet jeho uživatelů na dva-
cet jedna. Při prověřování žadatelů o vydání karet Diners Club se bude spo-
lečnost zaměřovat především na jejich celkovou zadluženost a s tím spojené 
riziko budoucího předlužení, stejně jako na případné prohřešky z minulosti.

Databáze NRKI je podsystém Centrálního registru dlužníků (CRD) a meziná-
rodního systému CERD, který shromažduje pozitivní i negativní informace 
k prověřovanému subjektu za účelem získání uceleného obrazu hospodaření 
klienta a umožňuje vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů 
registrovaných v České republice s napojením na registry v EU, USA a dalších 
zemích. Od roku 2006 bylo zahájeno vzájemné sdílení dat mezi NRKI a Ban-
kovním registrem (BRKI), který je dalším podsystémem CRD.

Diners Club vstoupil do nrki Celosvětově můžete využít již
123 Vip letištních salónků
Diners Club International uzavřel smlouvu se společnosti Servisair 
UK Limited a díky této spolupráci je nyní držitelům karet Diners Club 
k dispozici dalších 18 letištních salónků na 14 místech ve Velké Británii. 
Celkově jich tedy držitelé karet Diners Club mohou využít již 123 po ce-
lém světě. Kompletní přehled salónků je k dispozici na stránkách DCI.

Nové salónky jsou na následujících letištích:
Aberdeen, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh,Glasgow, 
Humberside, Inverness, Leeds Bradford, Gatwick (2), Heathrow (2), 
Manchester (2), Newcastle, Standsted. 

Moderní a prostorné salónky nabízí občerstvení, čerstvou kávu a čaj 
a kvalitně zásobený bar. Cestující si mohou odpočinout při sledování 
televize nebo četbě novin a časopisů. Všem hostům je k dispozici tele-
fon, fax a ve většině případů i připojení k internetu.

Zleva Miloslav Bouček, Martin Holub, 
Radomír Redek a Jan Juhaniak



Podpoř i l i  jsme

podpořili jsme domov Sue ryder
Letošní osmičkový rok byl plný kulatých výročí, počínaje 90. výročím vzniku samostatného Česko-
slovenska a konče neslavným 40. výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky. Diners 
Club letos slavil hned dvě jubilea - 40 let od první platby kartou Diners Club na našem území a 10 let 
od vzniku samostatného českého zastoupení. Spolu s klienty oslavil Diners Club tato výročí v červnu 
na dostizích. Další akce se však nekonaly a peníze místo toho putovaly tam, kde je jich potřeba – do 
domova Sue Ryder. 
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Ing. Eva Kárníková, ředitelka Diners Club Czech, předává šek 
Matěji Lejsalovi, řediteli domova Sue Ryder.

Díky daru se podařilo pořídit vozíky s brzdami pro doprovod, 
homologované pro převoz klientů ve speciálně upraveném autě. 
Klienti domova se díky tomu mohli podívat například do ZOO.

„Na oslavu našeho výročí jsme se rozhodli obdarovat finanční částkou 
60 000 korun domov Sue Ryder, který umožňuje seniorům, a mezi nimi 
i několika válečným veteránům, prožít klidné stáří v příjemném prostředí 
a s kvalitní péčí,“ říká k důvodům tohoto kroku Ing. Eva Kárníková, generální 
ředitelka Diners Club Czech. 

Domov Sue Ryder sídlí na Praze 4 v areálu Michelského dvora, kde již od roku 
1998 poskytuje pobytové, denní a terénní sociální služby seniorům v obtížné 
zdravotní a sociální situaci. „Klienty Domova pro seniory, který má celkem 
56 míst, jsou zejména senioři, kteří v důsledku chronické choroby, postižení 
nebo úrazu potřebují pomoc druhé osoby. Mezi naše klienty patří i váleční 
veteráni. Právě jim nejvíce poslouží dar od společnosti Diners Club, za kte-
rý jsme pořídili speciální vozíky a antidekubitní matrace,“ říká Matěj Lejsal, 
ředitel domova Sue Ryder.

Domov seniorům nabízí:
•  laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje péči po 24 hodin 

denně 
• pobyty v denním stacionáři, 
•  osobní asistenci přímo v místě bydliště klienta, 
•  sociální poradenství pro seniory i širokou veřejnost,
•  potřebným seniorům slouží také půjčovna kompenzačních pomůcek
•  součástí Domova Sue Ryder je také Kulturní komunitní centrum, kte-

ré nabízí široké veřejnosti i klientům Domova kulturní a vzdělávací akti-
vity a vytváří tak prostor bohatý na sociální kontakty.

Vlastní komerční činnosti Domova – Obchody Sue Ryder, Restaurace Michel-
ský dvůr a pronájmy prostor Domova – pomáhají v rámci sociálního podni-
kání získávat finanční prostředky, které jsou následně použity pro částečné 
zajištění financování hlavní aktivity – péče o seniory.

PF 2009



Rozhovor

 

V Belgii působil Václav Straka v různých asociacích 
bojujících proti okupaci Československa. V květnu 
1940 vstoupil do československé armády ve Fran-
cii, se kterou po porážce Francie přeplul do Velké 
Británie. „Původně jsem chtěl k letectvu, ale kvůli 
špatnému zraku mě nevzali, tak jsem se stal re-
daktorem deníku Naše noviny. Už dříve jsem pro 
noviny psal, takže to pro mě nebyla žádná novin-
ka. Většina našich vojáků neuměla anglicky, ale 
i přesto chtěli být informovaní o tom, co se děje 
ve světě a jak válka postupuje. Naše armáda byla 
vůbec velmi inteligentní. Na rozdíl od ostatních 
armád se totiž jednalo převážně o dobrovolníky, 
mezi nimiž bylo i mnoho bývalých legionářů a také 
důstojníků. V redakci jsme měli takzvané posle-
cháře, což byli dva až tři kluci, kteří v noci poslou-

chali vysílání zahraničního rozhlasu, a my to pak 
ráno přepisovali a prostřednictvím spojek posílali 
vojákům. Byli jsme velmi hrdí například na to, že 
jsme byli první, kdo oznámil, že byla rozpuštěna 
třetí internacionála nebo že kapitulovala Itálie. 
To jsme měli dokonce dřív než anglické deníky,“ 
vzpomíná dnes plukovník Straka.

Deník Naše noviny vycházel až do konce války. Od 
podzimu 1944 se Václav Straka účastnil obléhání 
pevnosti Dunkerque, kde bylo na 12 000 němec-
kých vojáků. V posledních týdnech války se stal pří-
slušníkem Kombinovaného oddílu, s nímž se dostal 
na území Československa a byl mezi prvními přísluš-
níky československé samostatné obrněné brigády 
ve Velké Británii, která 9. května 1945 dorazila do 
Prahy. „Když skončily boje v Ardenách a spojenci 
zahájili ofenzívu do Německa, britská armáda po-
stupovala na sever do Německa a Američané smě-
řovali do Československa. To samozřejmě vyvola-
lo v československé armádě chuť jít s Američany 
a zúčastnit se bojů na československém území. 
Nakonec náš velitel generál Liška vyjednal s mar-
šálem Montgomerym alespoň drobný ústupek, 
kterým bylo vytvoření symbolické jednotky, tzv. 
kombinovaného oddílu o 144 mužích, kteří pů-
jdou s Američany. Jako válečný zpravodaj jsem 
k nim byl také přidělený, a tak jsem spolu s nimi 
1. května 1945 překročil u Pomezí u Chebu čes-
koslovenské hranice. Dnes už jsem naživu jako 
poslední z těch, kdo tehdy se slzami v očích zpí-
vali československou hymnu a vzdali poctu naší 
vlajce,“ říká Václav Straka jako jeden z posled-
ních žijících československých veteránů a po-

kračuje vzpomínkou na obtížnou cestu do Pra-
hy. „Z Pomezí jsme jeli do Chebu a posléze do 
Plzně. Když Praha volala o pomoc, žádali jsme 
o povolení vyrazit, ale vzhledem k tomu, že jsme byli 
součástí americké armády, museli jsme respektovat 
demarkační linii. Přesto jsem to s kamarády Karlem 
Lukešem a Rostislavem Kocourkem nevzdal a bez 
povolení jsme vyrazili do Prahy. Dodnes si říkám, 
jaká to byla hloupost. Jeli jsme podél ustupujících 
Němců, kteří byli stále plně ozbrojení, a my měli 
u sebe akorát pistoli. Kdyby tenkrát někoho na-
padlo obrátit proti nám kulomet, tak tu dnes 
nejsem. Nic takového se ale nestalo, a tak jsme 
9. května 1945 dorazili do Prahy. Po sedmi letech 
jsem se shledal se svou rodinou, můj otec se bo-
hužel osvobození nedožil. Zemřel pouhé tři týdny 
před mým příchodem na cukrovku, protože nedo-
stal inzulin.“

Po válce pracoval Václav Straka v tiskovém odbo-
ru ministerstva informací, pak působil až do roku 
1968 jako redaktor časopisu Svět v obrazech. Po 
obsazení Československa byl propuštěn a v 55 le- 
tech odešel do důchodu. Nadále však přispíval do 
různých časopisů a soukromě vyučoval češtinu 
a angličtinu na úřadech velvyslanectví. Od smrti 
své manželky žije v domově Sue Ryder. Dodnes 
aktivně působí v Československé obci legionářské, 
účastní se besed s žáky základních i středních škol, 
vojenských přehlídek a vzpomínkových akcí. Letos 
v květnu se zúčastnil i slavnostního odhalení pa-
mátníku v Kyšicích u Plzně, který je věnován prá-
vě vojákům Kombinovaného oddílu, kteří zde po 
svém příchodu do Plzně pobývali.

Do prahy jsme v květnu 1945 přijeli tajně
Plukovník Václav Straka se narodil 8. dubna 1914 v Praze – Košířích. Vystudoval Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy a stal se středoškolským profesorem němčiny a francouzštiny. V září 1938 získal 
stipendium v Belgii, kde měl dokončit svou disertaci. Krátce po jeho příjezdu do Bruselu ale přišel 
Mnichov. 

Pro držitele

Volcano Health Club (www.volcanocomplex.com)
nabízí na ploše 2700 m2 nejširší nabídku služeb v sektoru fitness a wellness, nejno-
vější technologie a vybavení v celé České republice, spolehlivé, profesionální dia-
gnostické systémy, rehabilitaci, lázeňské služby, spa & beauty zone, restauraci a dět-
ský koutek. To vše se zárukou zkušeného, certifikovaného a přátelského personálu. 
Luxusní spa a wellness zaručuje maximální soukromí, individuální přístup a špičkový 
servis v příjemném prostředí. Počet exkluzivních členství je omezen na 555.

Karta Diners Club 50% sleva na registrační poplatek ve Volcano Health Club

Karta Diners Club/Golf 50% sleva na registrační poplatek ve Volcano Health Club

  25% sleva na osobní trénink zaměřený na zlepšení švihu 

„Kinesis Golf Training Session“

Karta Diners Club/ČSA  10% sleva na ubytování ve Volcano Wellness Hotel Prague 

(platí od jara 2009)

Golf Profi (www.golfprofi.cz) 
Internetový obchod s golfovým vybavením funguje již od roku 2004. Kromě toho 
provozuje společnost také kamenné obchody v Praze a Brně, kde nabízí široký 
sortiment značek všech významných světových výrobců. Zákazníkům je zde k dis-
pozici, kromě profesionálního personálu připraveného kdykoliv odborně poradit, 
také autorizované servisní středisko pro úpravy golfových holí, kde lze dohodnout 
veškeré úpravy v nejrychlejším možném čase a výjimečně i na počkání.

Držitelé karet Diners Club mají při platbě svou kartou v kamenných obchodech i na 

internetovém obchodu slevu ve výši 10 %.

za sportem a relaxací s kartami Diners Club
Partneři akceptující karty Diners Club nabízí jejich držitelům často zajímavé slevy či speciální balíčky. 
Dnes vám přinášíme nabídku společností Volcano Health Club a Golf Profi.



Společnost Diners Club má na Slovensku zastoupení od roku 1993. Samo-
statná pobočka Diners Club Slovakia s.r.o. byla založena roku 1998 jednou 
z nejúspěšnějších franšíz Diners Club International – Diners Club Austria. 
V současnosti je 100% vlastníkem Diners Club CEE Holding AG, který je zá-
roveň vlastníkem franšíz v Polsku a Čechách. Zárukou stability a špičkového 
servisu společnosti Diners Club Slovakia je také majetkové propojení celé 
podnikatelské skupiny HVB Group / Unicredito.

Celosvětově vzrostla v roce 2007 akceptace kreditních karet Diners Club na 
14 miliónů obchodníků a více než 1 milión bankomatů. K 1. 1. 2008 bylo na 
Slovensku 22 600 akceptujících platebních míst a 100% pokrytí bankomatů. 
Počet vydaných platebních karet k tomuto datu činí 13 tisíc.

Akceptace

Maloobchody

Hornbach H&M Panta Rhei

Baťa Hypernova Sheron

Baumax Ikea Terno

Billa KIKA TPD

Datart Marks&Spencer Kenvelo

DM drogerie Mountfield COOP Jednota

Fann parfumerie NAY elektrodom Dráčik

Gant New Yorker Albert

Golfová hřiště

Golf & Country Club Bratislava – 
Bernolákovo

Golfový klub Tále – Golfové ihrisko 
Gray Bear

Golfový areál Black Stork – Veľká 
Lomnica

Golf Park Rajec

Golfový klub Čierna Voda Golfový klub Pegas - Lozorno

Čerpací stanice

Shell Avanti Jurki

OMV Conoco Jet Aral

Agip Slovnaft Hoffer

Cestovní kanceláře

Ruefa Reisen Koala Tours Satur

Hydrotour Liptour

Akceptace karet Diners Club na Slovensku
Slovensko je z kulturního a historického hlediska jedním z nejbližších států České republiky. Vzniklo 
1. ledna 1993 rozpadem tehdejší České a Slovenské federativní republiky jako svrchovaný demokra-
tický stát s parlamentní formou vlády. Prezident a poslanci jsou voleni přímo. Od 29. března 2004 je 
Slovensko členským státem Severoatlantické aliance a od 1. května 2004 spolu s Českem také členem 
Evropské unie. K 1. lednu 2009 Slovensko plánuje vstup do eurozóny a přijme euro jako svou měnu.

Diners Club Slovakia, s.r.o.
Námestie Slobody 11
811 06 Bratislava
tel.: +421 2 5778 9441
fax: +421 2 5778 9449
www.dinersclub.sk

Hotely

Hotel Crowne Plaza Holiday Inn Radisson SAS Carlton

Park Inn Hotel Ibis

Počet smluvních partnerů na Slovensku 
dle sektoru

154
514

3 900

1 589

1 086
1 402

2 232

14 721

maloobchodní síť čerpací stanice půjčovny aut

hotely ostatní bankomaty

restaurace letecké spol. 
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Historie karet Diners Club v datech

1990
Magazín Life vyhlásil Franka McNamaru jedním 
ze 100 američanů, kteří nejvíce ovlivnili dvacáté 
století. Diners Club otevírá franšízu v Kostari-
ce, získává zastoupení na Islandu a v Mongolsku 
a Diners Club Venezuela otevírá pobočku v holand-
ských Antilách. 

1991
Diners Club se zaměřuje na co-brandované karty 
a kromě karty Scandinavian Airline Systems vydává 
novou charge kartu British Airways, která umožňu-
je vyměňovat šeky za hotovost v kancelářích British 
Airways. Lze díky ní získat slevy na duty free vý-
robky a také prioritní sedadla na linkách British Air-
ways. Diners Club začíná novou reklamní kampaň 
na téma „Mezinárodní symbol pro ANO“ a získává 
nová zastoupení v Nigerii a Paraguayi. 

1992
Citibank Canada získává kanadskou platební 
kartu „en Route“ s Diners Clubem, aby vytvořily  
Diners Club en Route card. Toto spojení znamená 

pro Diners Club dalších 200 000 držitelů. Diners 
Club má 7 milionů držitelů karet s objemem trans-
akcí ve výši 19 miliard USD. Přes 2,2 miliónu podni-
ků akceptuje kartu Diners Club. 

1993
Diners Club otevírá franšízu v Saudské Arábii 
a samostatné zastoupení na Slovensku. Vylepšu-
je se Diners Club Club Reward systém přidáním 
programů Premier Reward a Points Plus Charge. 
Diners Club umožňuje členům vyměnit bonusové 
body za obligace, výrobky z dárkového katalogu, 
nebo použít body v restauraci.

1994
Diners Club představuje svoji kartu ve Slovinsku 
a otevírá novou subfranšízu Diners Club Slove-
nia. Vzniká také zastoupení v Ghaně, na Maltě 
a subfranšíza v Makedonii. Světová banka žádá 
o vystavení firemních karet Diners Club. 

1995
Diners Club před-
stavuje Premier Per-
formances, program
zaměřený na podporu 
cestovních kanceláří. 

1996
Diners Club zahajuje provoz 
svých internetových stránek 
www.dinersclub.com. 

1998
Panel sponzorovaný American Ma-
nagement Association International 

vyhlašuje Diners Club kartu Franka McNamary za 
jedno ze 75 nejlepších obchodních rozhodnutí his-
torie. Diners Club vyhrává prestižní cenu Freddie 
Award za nejlepší sloučení „Frequent flyer“ progra-
mu a charge karty. Vzniká samostatné zastoupení 
v České republice.

1999
Diners Club získává podruhé za sebou prestižní 
cenu Freddie Award za nejlepší sloučení „Fre-
quent flyer“ programu a charge karty. Diners Club 
je vybrána jako globální firemní karta pro British 
Petroleum.

Dnešním dílem seriálu o historii karet Diners Club se dostáváme již do 90. let 20. století, tedy doby 
nedávné, kdy vzniklo také samostatné zastoupení společnosti Diners Club v České republice.


