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Le Valmont Club & Lounge

Klub Le Valmont je koncipovaný pro 
úspěšné, stylové a zábavné lidi, kteří přes 
den tvrdě pracují a večer se rádi baví v kruhu 
svých přátel a inspirativních lidí. Le Valmont 
se stejně jako jeho majitel Viktor Fischer řídí 
heslem „work hard, play hard“. Viktor staví 
klub společně s Američanem Michaelem Van 
Cleef Ault, světovým králem nočního života, 
který vybudoval již 93 klubů po celém světě 
– od New Yorku a Miami, přes Mykonos, 
až po Singapur a Manilu. Tuto výjimečnou 
mezinárodní spolupráci budete moci zažít už 
od jara 2016.
Le Valmont propojuje exkluzivní club, 
cocktail a lounge v centru Prahy. Jeho 
koncept, inspirovaný filmem Valmont od 
režiséra Miloše Formana, oslavuje lásku, 
vášeň, nekonečné svádění a představuje 
malou Paříž v Praze. Interiér je dekorovaný 
antickým nábytkem z dob Ludvíka XVI., 
na míru vyrobenými aubusson koberci, 
sametovými závěsy a velkými křišťálovými 
lustry tereziánského stylu od Preciosy, 
které se v historii vyráběly v Čechách pro 
francouzskou šlechtu. Vybavením to nekončí, 
samotný Viktor je oděn ve Valmont stylu. 
O jeho garderobu se stará Marco Mirelli, 
kdy klade důraz na každý detail, jakým je 
například podšívka saka korespondující s 
designem klubu.  

Servis na nejvyšší úrovni (obsluha do 4 
minut) má pod taktovkou team špičkových 
českých barmanů v čele s Martinem 
Babičem (Möet & Hennessy Ambassador) a 
Jaroslavem Janouškem (vítěz českého finále 
celosvětové prestižní barmanské soutěže 
Diageo Reserve World Class Competition 
2014). Nápadité nápojové menu obsahuje 
chuťově výjimečné cocktaily z čerstvých 
surovin a vybrané selekce exkluzivních 
francouzských a českých vín servírovány 
po skleničkách. Jako první v České 
republice nabízí současnou ikonu luxusního 
šampaňského MCIII Möet & Chandon. 

O klubovou atmosféru se postarají poprvé v 
České republice nainstalované reproduktory 
vyváženě vlnících se membrán BMR 
(Balanced Mode Radiator) a AMT (Air 
Motion Transformer). 

Unikátní bohémské prostory s historickými 
kamennými klenbami z roku 1320 čítají 
kapacitu 100 lidí a vyžadují předčasnou 
rezervaci. Pro soukromí a komfort 
návštěvníků je v klubu zakázáno fotit.
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Viktor Fischer, majitel, Le Valmont
„Minulý rok jsem se rozhodl zanechat lukrativní 
korporátní život a žít svými vášněmi. V Praze, kde 
momentálně působím, mi dlouho chyběl příjemný 
klub na úrovni – místo, kde se úspěšní a styloví 
lidé setkávají,  
 
baví, relaxují po celodenní náročné práci v kruhu 
svých přátel a inspirativních lidí. Je potřeba žít 
svou vášní a skrze ni inspirovat další lidi a přesně 
to Le Valmont nabízí.“


