Příběh značky Hard Rock Cafe

Autentické zážitky v Rock...
To pravé jídlo rockerů
První podnik Hard Rock Cafe jeho zakladatelé Isaac Tigrett a Peter Morton, dva podnikaví a hudbou posedlí Američané, otevřeli 14. června
1971 v Londýně. Angličané mu zakrátko naprosto podlehli pro prvotřídní kvalitu, přijatelné ceny a stále hrající rockovou hudbu. V té době
na stěnách restaurace ještě nebyla ani jedna hudební rekvizita, která dnes dělá Hard Rock Cafe tak vyhledávaným místem. O první se postaral Eric Clapton.
Jak vše začalo?
Jednoho dne Clapton požádal obsluhu, zda si nad
své oblíbené místo může pověsit kytaru, aby mu ho
nikdo nezabral. Manažer restaurace pochopitelně

souhlasil. Neuběhl ani týden a manažer restaurace
přebíral balík od Pete Townshenda ze skupiny The
Who. Uvnitř byla jeho kytara s přátelským vzkazem: „Má je stejně dobrá jako ta jeho. Ahoj Pete.“

Co následovalo pak, je všeobecně známá věc.
Hard Rock Cafe je stejně skvělá restaurace a hudební klub, stejně jako naprosto unikátní muzeum rockové hudby, které se může pochlubit
motocyklem Harley Davidson Elvise Presleyho
s na zakázku nastříkaným modrozlatým designem, originál kytarou Jimiho Hendrixe, s níž si
v roce 1972 zahrál ve ﬁlmu Rainbow Bridge nebo
slavnými koženými kalhotami Jimiho Morrisona
z obalu desky The Doors Absolutely Live.
Hard Rock Cafe se také pyšní černými brýlemi pionýra Rock and Rollu Buddy Hollyho, originálem
kresby Johna Lennona „Give Peace A Chance“,
která původně visela na okně nad postelí v jeho
newyorském bytě, který obýval s Yoko Ono. Mezi
nejcennější kousky sbírky patří i jedna z prvních
kytar značky Fender z roku 1954 patřící původně
jednou z největších rockových kytaristů všech dob
Duanu Allmanovi. Unikátnost sbírky dokreslují
exponáty věnované například Eddiem Vedderem
z Pearl Jam, který do ní přispěl kytarou s popiskem na toaletním papíře, nebo dveře věhlasného
londýnského studia Abbey Road. Velkou raritou je
diplom Stevieho Wondera z Xavierovy Univerzity
vytištěný v brailovém písmě. Každá restaurace ze
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sítě Hard Rock Cafe přitom po určitý čas disponuje částí kolekce, která neustále pendluje mezi
všemi pobočkami. Expozice je přitom neustále
doplňována rekvizitami získanými v aukcích i od
soukromých dárců. Důležitou roli také hrají vazby
vyhlášeného podniku na zábavní průmysl.
V každém městě, kde se nachází Hard Rock Cafe,
potkáte stovky lidí v tričku s jeho logem. Dnes je
kruh s nápisem Hard Rock Cafe jednou z nejznámějších značek, a přitom je v prodeji pouze několik let. Ačkoliv byla první restaurace otevřena
v červnu 1971, první oﬁciální obchod se suvenýry si na otevření svých dveří musel počkat až do
roku 1988. S nápadem prodávat trička na začátku
určená jen pro přátele majitelů přišla šatnářka
newyorského Hard Rock Cafe.

Ze servírky Členem královského impéria
Kromě muzikantských rekvizit je základním kamenem Hard Rock Café bezesporu personál.
Hard Rock je pro své zaměstnance životním stylem – každá z kaváren jim nabízí jedinečnou pracovní zkušenost a zaměstnanci zase utváří jádro
Hard Rock rodiny. Hard Rock International věří,
že zaměstnaci jsou bohatstvím této společnosti
a motivuje je právě vštěpováním svých velmi lidských hodnot.
Za nejvěrnějšího zaměstnance je bezesporu považována Rita Gillian, protože v Hard Rock Cafe

od Jejího Veličenstva královny Elizabeth II. Před
zraky 150 lidí, čítajíc rodinu, přátele a kolegy, na
recepci Jejího Veličenstva plaketu získala od ministra kultury jako ocenění za celoživotní službu
turismu ve Velké Británii.
Rita, přezdívaná po slavné skladbě Beatles Miláček
Rita z alba Sergeant Pepper‘s Lonely Hearts Club
Band, přijala roli Velvyslance dobré vůle pro Hard
Rock v roce 1988. Díky tomu navštěvuje Hard
Rock Cafe po celém světě a trénuje nové členy
personálu, kterým předává svě cenné zkušenosti
ve jménu „Miluj všechny - služ všem“, které vycházejí z její více než třicetileté praxe u Hard Rock.

Expanze Hard Rock do světa
Hard Rock započalo svou expanzi do světa
v roce 1982, kdy se Tigrett a Morton shodli na
založení svých Hard Rock Café v různých částech světa. Morton otevřel Hard Rock Café v Los
Angeles, San Franciscu, Chicagu a Houstonu.
Tigrett zase v New Yorku, Dallasu, Bostonu,
Washingtonu, D.C., Orlandu, Paříži a v Berlíně.
Později prodal svůj podíl společnosti Mecca
Leisure, kterou v roce 1990 koupila londýnská
ﬁrma The Rank Group. Ta posléze koupila od
Petera Mortona i Hard Rock Amerika a od Nicka
Bitova Hard Rock Canada, čímž získala kontrolu
nad celou skupinou Hard Rock. V březnu 2007
tento balík koupila ﬁrma Tribe of Florida patřící
ﬂoridskému indiánskému kmenu Seminolů. Už

Hard Rock je jedna z top světových značek deﬁnující rock´n´roll a zábavu
…Často imitována, nikdy neokopírována:
Žádný z konkurentů nikdy nedosáhl takového úspěchu!

Hard Rock je vlastníkem asi největší kolekce hudebních rekvizit na světě.
Vše začalo prvním originálem kytary Erica Claptona. Dnes se sbírka pyšní originály
hudebních textů, rukou psaných not a nástroji nejuznávanějších umělců.

Hard Rock zásobuje své hosty skvělými vzpomínkami již 39 let.
Snahou je,aby hosté odcházeli s úsměvem a nezapomenutelnými zážitky .
pracuje od prvního dne jeho založení v červnu
roku 1971 v Londýně. Nepracovala zde pouze
dočasně v době narození dcery Tary. Její šarm
a vždy usměvavá tvář je ztělesněním rodinného
prostředí, které se Hard Rock snaží vytvořit v každé restauraci. To Rita dobře ví. Narodila se roku
1941 v Irsku do striktně katolické rodiny. Nikdy
by ji nenapadlo, že polovinu svého života stráví
obsluhováním hvězd v restauraci s hamburgery.
Rita se může pyšnit titulem první servírky v Hard
Rock na světě, která nosila speciální kovový odznáček s logem Hard Rock. Získala ho v roce
1972 a nyní její kolekce čítá více než 600 Hard
Rock odznaků z celého světa. 28. dubna 1998
přibyl do její sbírky speciální odznak – pamětní
MBE (Člen královského imperia), který získala

o tři roky dříve ovšem do rodiny Hard Rock přibyly dva jejich hotely a casina otevřené na Floridě, kam tito původní obyvatelé Spojených států
přišli v 18. století.
Díky vstupu Seminolů do Hard Rock se posílila
tradiční podnikatelská ﬁlozoﬁe této silné značky. Tito indiáni vždy kladli důraz na autentičnost
a nezávislost, zachování divoké přírody a ochrany planety, stejně jako Hard Rock.

První místo Hard Rock v České republice
Hard Rock Cafe Praha oﬁciálně otevřelo svou
pobočku dne 3.dubna 2009 v historickém domě
U Rotta, který je součástí světového dědictví
Unesco. Nachází se na turisticky nejrušnějším
místě v Praze mezi hojně navštěvovanými památkami na Staroměstském náměstí. Česká metropole se už rok může chlubit největším Hard Rock
Cafe v Evropě, zabírá úctyhodnou rozlohu 1 900
metrů čtverečních na třech patrech. Vedle pulzujících barů zde najdete obchod nabízející zboží
z Hard Rock limitované edice. Každého, kdo zavítá na Malé náměstí, ohromí obří křišťálová kytara
zavěšná u stropu. Na stěnách restaurace a klubu
zároveň jsou relikvie věnované Rolling Stones,
Jimi Hendrixem, Ericem Claptonem, Led Zeppelin, U2 nebo Oasis.
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