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Máte rádi čaj?
Ledový zaručeně zažene žízeň

Bavte se, foťte a vyhrajte 
víkend v Paříži

Léto vítáme barvami 
ovoce a čokolády

Vítejte 
v ledové 
říši Costa 
Coff ee

COOL

Se vzrůstajícími 
venkovními teplotami 
narůstají i zásoby 
ledu v mrazáku. 
Led v limonádách, 
koktejlech, v obyčejné 
průzračné vodě i led 
za krkem je hrdinou 
teplých dní. Tak proč 
si ho nedat i do kávy? 
Nemusíte se vzdávat 
své porce kofeinu ani 
tehdy, když nemáte 
na horký nápoj ani 
pomyšlení.

FEE.CZ

COOL

VĚDĚLI JSTE?

V ledové verzi si můžete nyní 
v Costa Coff ee vychutnat 

Americano, Cappuccino, Caff è 
Latte, Iced Mocha, Flat White, 

Corto Classic, Mocha Corto, 
Corto Black 21G a skvělé 

ochucené ledové čaje. 
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Ledové kávy ani čaje v Costa Co-
ff ee nejsou novinkou, nový je však 
způsob jejich přípravy. Až dosud  

se káva s příslušnými ingrediencemi mi-
xovala, nyní přicházejí ke slovu obratné 
ruce baristů a šejkr. Šejkrování trvá krat-
ší dobu než předchozí způsob přípravy, 
zhruba pět vteřin,  a díky tomu se méně 
„rozbíjí“ crema espressa, které je zákla-
dem nejen ledových kávových nápojů 
v Costa Coff ee.  Rychlé protřepání je pro 
nápoj šetrnější a přitom se jím dosáhne 
obdobné krémové konzistence jako při 
přípravě teplé verze. 

V ledové verzi si můžete vychutnat 
oblíbené kávy Americano, Cappuccino 
či Caff è Latte. V ledovém Cappuccinu 
se snoubí espresso Mocha Italia, čerstvé 
mléko, led a jemná mléčná pěna. Také 
v ledovém Latte se můžete osvěžit spo-
jením espressa, ledu a mléka. Nebo si 
nechte vychlazené čerstvě připravené 
espresso smíchat s ledem a pochutnejte 
si na lahodném Americanu. Čokoholici 
zajásají nad Iced Mocha, ve kterém es-
presso, mléko a led doplňuje čokoládová 
omáčka. Nově pak přibývá do mrazivé 
nabídky káv i Flat White a silná „Cor-
to trojka“ - Corto Classic, Mocha Corto 
a Corto Black 21G.  Nezapomínáme ani 
na čajomilce. V čerstvě uvařeném zchla-
zeném čaji s plátky citronu a lístky máty 
zajišťuje správný poměr ledu a ostatních  
ingrediencí lahodnou chuť a příjemnou 
konzistenci nápoje.

LED VŽDY PO RUCE

Led ve sklenici je pro nás dnes samozřej-
mostí, chladnička a mraznička jsou přitom 
relativně nedávným vynálezem. Dříve lidé 
ukládali  potraviny v hlubokých a chladných 
sklepích, kde však teplota dosahovala často 
až 10 °C. V restauračních zařízeních, kde 
bylo třeba chladit větší množství potravin, 
se nacházely sklepy na led, který se v zimě 
těžil v řekách a ve sklepeních pak vydržel 
i do konce léta. První komerční lednice urče-
ná pro domácnosti vznikla až v roce 1911 
podle patentů francouzského vynálezce 
Marcela Audiff rena. První ledničky však 
byly velice drahé, cena se pohybovala kolem 
tisíce dolarů, což byla částka, za kterou se 
tehdy daly koupit dva automobily.

KULTURNÍ STŘÍPKY

Roxette
21. 5. O2 arena Praha

Kiss
8. 6. O2 arena Praha

United Islands of Prague
18. až 20. 6. Praha
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Hynka Čermáka jsem potkala asi před deseti lety. 
Když jsem ho viděla poprvé, měl před domem za-
parkované terénní auto a na sobě khaki model, jako 
by právě přijel z nějaké dobrodružné výpravy. Do 
těch se nakonec před několika lety opravdu pustil. 
Nejčastěji míří do rumunského Banátu. 

Doma pořád někdo 
visí na tyči

Na pár slov
 Kdy sis koupil první 

terénní auto? 
To není tak dávno, prvního 
Land Rovera jsem si pořídil 
ve třiceti, teď mám desátého, 
jubilejního.  A tentokrát jsem 
si koupil úplně nový vůz, už 
nemusím nic opravovat. Na 
první expedici jsme v partě 
pěti kamarádů ze základky 
vyrazili před sedmi lety. Cí-
lem byly tehdy české vesnice 
v rumunském Banátu, snaží-
me se tam jezdit každoročně. 
Občas se otočíme i někam ji-
nam, třeba na Ukrajinu. Kdysi 
jsme vyráželi na čundry s ba-
tohem, ale na to není čas, tak 
jezdíme v autech. 

 Jaký je tvůj vztah 
k tanci u tyče? 
Vím, na co narážíš. Moje part-
nerka Daniela je v pole dan-
cingu skvělá. Mně se to líbí. 
Je to hezké a zároveň hodně 
náročné. Opravdu tvrdá gym-
nastika. 

 Měl jsi příležitost 
vyzkoušet si to? 
Máme tyč i doma, takže jsem 
to samozřejmě zkusil. Moc 
mi to nešlo, po tyči vyšpl-
hám, udržím se na ní, ale nic 
víc. Ovšem tyč je stejně pořád 
v permanenci, kromě Danie-
ly na ní cvičí řada jiných čes-
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kých hereček, které se to chtějí naučit. 
Takže když přijdu domů, vždycky někdo 
ve spodním prádle visí na tyči…

 Jaká je tvoje nejnovější 
divadelní role? 
Hraji v Záseku, což je poslední premiéra 
Dejvického divadla o pěti lidech, kteří se 
zaseknou ve výtahu. Napsali jsme si to 
sami – dali jsme si jasné téma, okolnosti 
a snažili se přinést něco ze sebe. Zajíma-
vé bylo, že jsme se domnívali, že si ka-
ždý vymyslí nějakou postavu. Jenže při 
improvizacích zjistíš, že když chceš hrát 
fyzika a nejsi fyzik, tak těžko můžeš na to 
téma improvizovat. Rychle jsme se tedy 
vrátili k sobě, takže celé představení je 
poměrně osobní, neboť každý přinesl ně-
jaké svoje nejhlubší téma. Dramaturgicky 
jsme to obrousili, aby to nebyla naše ar-
teterapie, a výsledkem je pět fi gur, které 
jsou archetypálně jasně vymezené a po-
stavené do určité situace, v níž na sebe 
různě narážejí. V závěru jsme se snažili 
nabídnout divákům naději, možná to ně-
komu přijde přeslazené (úsměv).

 V Dejvickém divadle jsi pět let.
Jak se ti v něm líbí? 
Jsem tu spokojený. Je tu dvanáct herců 
a každý z nich je samostatná, přemýšle-
jící osobnost, která se nebojí nahlas říct 
svůj názor. Navíc divadlo ty názory chce 
slyšet a touží po nich. Považuji to za jednu 
z největších devíz Dejvického divadla. 

 Kromě divadelních zvládáš 
i televizní a fi lmové role. Co natáčíš? 
Dotáčíme dvoudílný fi lm Gangster K. 
o Radovanu Krejčířovi. Před dvěma týdny 
jsme se vrátili z Kanárských ostrovů, če-
kají nás ještě interiéry v Praze. Pak budu 
mít asi čtrnáct dní volno a začnu natáčet 
pokračování Vinařů pro televizi Prima.

 Jak náročné je skloubit a zvládnout 
všechno, co děláš? 
Je to fyzicky velmi náročné, obzvlášť na-
táčení v kombinaci s divadlem. Nejde 
o vydělávání dalších a dalších peněz, ale 
hrozně těžko odmítám nabídky přátel, 
kteří zjistí, že spolu souzníme, mají pro-
jekt, na který sází, a chtějí, abych v něm 
hrál. Když se mi líbí, je zkrátka těžké to 
odmítnout.

hrozně těžko odmítám naabbííddky přátel,
kteří zjistí, že spolu soouuzníme, mají pro-
ekt, na který sázzíí, a chtějí, abych v něm

hrál. Když ssee mi líbí, je zkrátka těžké to
odmíttnnoout.
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Pomoc seniorům pokračuje i v létě...

Taťána Kuchařová
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Dejte si během května 
a června jablkový ko-
láč s karamelem nebo 

ledový zelený čaj s malinou 
a přispějte tak Nadaci Taťá-
ny Kuchařové Krása pomoci, 
která již od roku 2008 podpo-
ruje naše nejstarší spoluobča-
ny v plnohodnotném životě 
v důstojných podmínkách je-
jich přirozeného prostředí. 
Více informací na: 
www.krasapomoci.cz

Jablko s karamelem v novém
Jablkový koláč z klasického 
piškotového těsta s pěknou 
vrstvou plátků jablek je kla-
sika letních líných odpolední. 
S šálkem kávy si ho rádi vy-
chutnáváme ukrytí někde ve 
stínu, nejlépe pod starou jab-
loní. Karamel v novém jabl-
kovém koláči povznáší chu-
ťový zážitek ještě o stupeň 
výš. To zajímavé a dráždivé 
na karamelu je vyvoláno ty-
pickým aromatem pražení, 
které je dáno zahřátím cukru 
nasucho při vysoké teplotě, 
během nějž se cukr mění ve 
světle žlutou až tmavě hně-
dou lesklou hmotu. 

JAK VZNIKLO LIBOZVUČNÉ 
SLOVO „KARAMEL“?

Milovníkům příběhů se bude líbit verze, podle které unavená 
skotská matka zkraje 18. století chystala pro své děti slad-
kost po večeři, usnula, zvrhla zapálenou svíci do nádobky 
s cukrem a o něco později ji probudila libá vůně hmoty, 
kterou pojmenovala po své dceři „karamel“. Pochybnostem 
realistů ovšem nahrává původ slova „karamel“, které doslova 
znamená „medová třtina“. Ve středověké latině se totiž 
rostlina cukrové třtiny nazývala „cannamella“, z čehož se 
později vyvinulo ve španělštině slovo „caramelo“ původně 
užívané pro hnědý cukr. 
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Náš ledový čaj chut-
ná díky špičkové kva-
litě surovin jako doma 
přichystaný. Základem 
jsou čaje značky Tea-
house Exclusives, které 
nabízejí pečlivě sesta-
vené chuťové kreace té 
nejvyšší kvality. Nabízí-
me černý čaj typu Eng-
lish Breakfast, Pepper-
mint Tea a jemný Green 
Tea, jehož křehké lístky 
se sklízejí v čínské pro-
vincii Zhejiang. Nápoj se 
připravuje ze vždy čers-
tvě vylouhovaného čaje 
a je bez konzervantů. 
Barista zalije sáček čaje 
horkou vodou, po třiceti 
vteřinách louhování sá-
ček vytáhne a čaj přelije 
do kelímku naplněného 
ledem. Do ledového čaje 
přidá příchuť podle va-
šeho přání. Vybírat mů-
žete z příchutí broskve, 
maliny nebo příchutě ze 
sicilských citronů a po-
merančů. Povrch nápoje 
ozdobí plátkem citronu 
a lístky máty, které čaji 
dodají na svěží chuti. 

Máte rádi čaj? Ledový zaručeně zažene žízeň

Čaj prospívá tělu
Čajovník je stálezelená rostlina keřovitého až stro-
mového vzrůstu. Pochází z Číny, kde roste jak divoce, 
tak na plantážích. Jeho pěstování je rozšířené po celé 
jihovýchodní Asii. Z čajových keřů se strojově nebo 
ručně sklízí čerstvě vyrostlé horní lístky, které jsou 
nejšťavnatější a nejkřehčí. Obsahují množství lidské-
mu tělu prospěšných látek, jako jsou vitamíny, mine-
rály a hlavně antioxidanty, které pomáhají regeneraci 
našich buněk.

KOMBINACE ČAJE, 
LEDU, MÁTY A CITRONU 

PŘINÁŠÍ V TEPLÝCH 
DNECH DOKONALÉ 

OSVĚŽENÍ
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KDYŽ SE KÁVA 
NATŘÁSÁ S LEDEM...

Vaše oblíbené kávové nápoje se pře-
vlékají do plavek. Ledová varianta Flat 
White připravená ze tří shotů kvalitního 
espressa nepřichází díky společnému 
šejkrování kávy a mléka o smetanové 
texturované mléko, které znáte z horké 
verze tohoto nápoje. 

V ledovém  Classic Corto poskytují 
dva shoty kávy, extrahované pouhých 
pět vteřin, silnou chuť kávy osvěženou 
ledem a zjemněnou studeným mlékem, 
kterou si lze díky nižšímu obsahu kofei-
nu dopřát i navečer. 

Pokud jste propadli kombinaci 
kávy a čokolády, je pro vás tím pravým 
ledové Mocha Corto. Dvě krátce extra-
hované dávky kávy protřepané spolu 
se studeným mlékem, ledem a čokolá-
dovou omáčkou si můžete dát klidně 
místo dezertu. 

Milujete koncentrovanou chuť 
kávy? Nechte si „natřepat“ ledové 
Black Corto 21G. Osvěžující jednohubka 
pro opravdové milovníky kávy je výsled-
kem tří dávek kávy, extrahovaných ce-
lých dvacet vteřin, a porce ledu. 

p p y y j ý
kem tří dávek kávy, extrahovaných ce-
lých dvacet vteřin, a porce ledu.



 www.facebook.com/ 
marksandspencerceskarepublika

O B J E V T E  N A Š I  K O L E K C I  N A  M A R K S A N D S P E N C E R . C Z

NOVÁ SEZÓNA

ST YLOVÉ LÉ TO

Lehké letní šaty, elegantní kimona a krásné 

plavky v limetkových odstínech. Inspirujte  

se londýnským stylem a kvalitou, kterou si 

zamilujete.
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Módní návrhářka Barbora Fialová:
Oblečení volte podle typu postavy

Nejedna módní návrhářka by vám řekla, že mnohé české 
ženy se bojí experimentovat a zapomínají na svou ženskost, 
a tak své outfi ty nejčastěji řeší džínsy a svetrem. Jaká škoda. 
Vždyť dámská móda umí být tak hravá, elegantní a sexy! Své 
o tom ví i Barbora Fialová, mladá (a úspěšná) česká módní 
návrhářka, jejíž značka Barbora představuje právě spojení 
elegance a ženskosti. 

 Jaká byla vaše cesta k mód-
nímu návrhářství?
Po střední škole se zaměřením na 
propagační grafi ku jsem přemýš-
lela, kam se vydat dál. Příliš mi 
nevyhovovalo trávit čas u počíta-
če, a rozhodla jsem se tedy zvolit 
jiný výtvarný obor. Moje babička 
byla pánská krejčová, a tak jsem 
s ní odmala šila ze zbytků látek na 
panenky, později na sebe. Zbož-
ňovala jsem zvuk jejího starého 
šlapacího stroje Lada, který pou-
žíváme v naší dílně dodnes. Vol-
ba proto padla na Ateliér módní 
tvorby na VŠUP. 

 A pak jste si založila vlastní 
značku? Co Barbora nabízí?
Značka Barbora vznikla právě bě-
hem mých studií na VŠUP. Dnes 
se zabýváme především dám-
skou módou s důrazem na žen-
skost a eleganci. Navrhuji nejen 
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KAMENNÝ OBCHOD 
BARBORA MŮŽETE 

NAVŠTÍVIT NA ADRESE 
ANGLICKÁ 3, PRAHA 2. 

E-SHOP A DALŠÍ 
INFORMACE NA WWW.
BARBORAFIALOVA.CZ
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oděvy, ale také doplňky a šperky, které 
jsou nedílnou součástí každého outfi tu. 
Realizujeme nejen malosériové kolekce, 
ale také navrhujeme a šijeme na zakázku, 
v poslední době zejména svatební šaty.

 Jaký módní kousek ze své tvorby
byste označila za letošní trend?
Je těžké z letošního širokého spektra tren-
dů nějaký vypíchnout, ale zkusím zmínit 
alespoň některé: je to návrat khaki barvy, 
transparentní materiály jako šifony nebo 
krajky s fl orálními motivy, jemná peříčka 
a třásně, výrazné optické vzory, nadčasová 
černobílá kombinace nebo kabátky v ki-
monovém stylu. V našem obchodě nalez-
nete například sukně a šaty z hedvábné-
ho taftu s výraznými pruhy nebo naopak 
jemné šifonové halenky ručně pošívané 
krajkovými aplikacemi nebo topy v kom-
binaci hedvábného saténu a šifonu.

 Jaký styl sedí vám osobně? 
Já osobně upřednostňuji zejména oble-
čení, které podtrhuje ženskost. Většinou 
volím siluetu se zdůrazněným pasem. Co 
se siluety oděvu týká, doporučuji nedržet 

se bezhlavě trendu, ale volit především 
podle typu postavy.

 Proč je podle vás důležité 
zaměřit se také na doplňky? 
Doplňky vždy dokáží ozvláštnit kaž-
dé oblečení, mohou jednoduše změnit 
celkový styl. Stačí zvolit jiný náhrdelník 
a boty a najednou stejné šaty mohou vy-
padat úplně odlišně. 

„Doplňky a šperky 
jsou nedílnou součástí 
každého outfi tu, mohou 
změnit celkový styl.“

Etiketa v praxi

Věčný boj s příborem
Asi znáte tu scénu z fi lmu Pretty Wo-
man, v níž Vivian u slavnostní večeře 
zoufale hledí na množství příborů ko-
lem svého talíře a snaží se podle rady 
„počítat hroty vidličky“. Této situace se 

většinou nemusíme bát, pokud víme, že 
příbory se berou z vnějších stran. Tedy 
ta nejvzdálenější vidlička od talíře pat-
ří k prvnímu předkrmu (pozor ale na tu 
malou vidličku nad talířem, ta bude pa-
třit k moučníku). Starosti nám však čas-
to nadělá jiná situace – když k pokrmu 
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dostaneme jen vidličku a lží-
ci. Jak na to?

Takovým pokrmem jsou 
nejčastěji špagety a tagliatelle. 
Mějte na paměti základní pra-
vidlo – lžíce do úst nepatří! 
Lžící se konzumuje výhradně 
polévka. U špaget však lžíce 
slouží pouze jako „podpěrka“ 
pro natáčení těstovin na vi-
dličku, do úst se vkládá prá-
vě vidlička. Přičemž vidličku 
drží pravák v pravé ruce a lží-
ci v levé, levák může opačně. 

A teď vám trochu zamotám 
hlavu. Co když dostaneme 
vidličku a lžičku k dezertu? 
Třeba taková palačinka s va-
nilkovým přelivem? V tako-
vém případě lžička nahrazuje 
nůž a krájíme s ní. Vidličku 
tedy držíme v levé ruce, lžičku 
stejně jako nůž v pravé, dezert 
si napichujeme nebo lžičkou 

nahrnujeme na vidličku. Zde je etiketa trochu vol-
nější – můžeme jíst také pouze vidličkou (třeba dort) 
anebo pouze lžičkou (třeba zmrzlinu) v pravé ruce.     

Ještě jedna rada na závěr – nůž se nedrží jako pro-
piska! Správné držení příboru by nás měli naučit 
rodiče už v raném dětství, přesto to spousta lidí ani 
v dospělosti neumí. Příbory se drží tak, že prsty smě-
řují dolů k talíři a konce držadel jsou skryté v dlaních.

Tak dobrou chuť bez obav ze společenského faux 
pas přeje Petra.

Proč stále 
opakovat 
stejné chyby 
v líčení?

Některé ženy sází na svou přirozenost (anebo také 
lenost) a nelíčí se, většina z nás si však život bez své 
kosmetické taštičky neumí představit. Mylná je do-
mněnka, že ženy se líčí především proto, aby se zalí-
bily mužským protějškům. Nejsilnějším argumentem 
pro líčení je totiž zvýšení sebevědomí, zkrátka dobrý 
pocit z toho, že vypadáme dobře. 

Podle průzkumů je mezi námi dokonce asi devět 
procent těch, které by na ulici (třeba jen s odpadky) 
bez make-upu nikdy nevyšly. Zajímavé číslo je i to, že 
líčením strávíme v průměru asi 474 dní v životě, tedy 
celkem rok a tři měsíce jen před zrcadlem. Neméně 
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zajímavá by byla i statistika, která by pro-
zradila, kolik žen se opravdu umí líčit. Cí-
lem totiž není vytvořit si z obličeje obrá-
zek, naopak – ženy by se měly líčit tak, 
aby to vlastně téměř „nebylo vidět“. Tvář 
má být zvýrazněná, ale stále přirozená. 
Jakých chyb se často dopouštíme?

1) Špatný make-up
Make-up je základ, sjednotí barvu pleti, 
která pak vypadá zdravěji, zakryje nedo-
konalosti. Zásadní je trefi t správný odstín 
– tedy ne světlejší, ale ani tmavší. Nesnažte 
se díky make-upu vypadat opáleně! Dů-
ležité je také správné nanesení – pozor na 
stopy na krajích tváře, make-up se musí 
roztírat do ztracena, a to až pod bradu.

2) Oční linky jako rámečky
Oční linky slouží ke zvýraznění očí, avšak 
řada žen chybuje v tom, že si své oči do-
slova orámuje. Linky rozhodně neaplikuj-
te do vnitřního koutku oka! V současné 

době se také ustupuje od spodních linek, 
častěji se dělají jen horní.

3) Konturka kolem rtů
Konturovací tužka na rty slavila úspěch 
někdy v 90. letech. Dnes už se příliš ne-
používá, a když ano, tak jen v přirozeném 
odstínu (například u žen, které mají ne-
pravidelné rty). Kombinace výrazných 
očních linek a tmavé konturky z vás udělá 
tak trochu klauna.

4) Rtěnka na popraskaných rtech
Tmavá barva opticky zeštíhluje – to je 
v oblékání super, ale ne v líčení! Proto 
nevybírejte příliš tmavé barvy rtěnky, své 
rty nepotřebujete zúžit. Pozor také na po-
praskané rty – na ty rtěnka nepatří, barva 
se vpije do trhlinek a výsledek je horší než 
lepší. Rty musíte nejdříve ošetřit hydra-
tačním balzámem a teprve přes něj nanést 
třeba lehký lesk.

A jedno zlaté pravidlo na závěr: zaměř-
te se vždy jen na jednu část svého obličeje. 
Pokud jste zvýraznila své oči nebo obočí, 
už použijte jen nenápadnou barvu na rty. 
Naopak pokud na oči používáte třeba jen 
řasenku, pak si můžete dovolit výraznější 
rty anebo více tvářenky.



Hydratace? 

Stává se Vám, že si dlouhé hodiny na pití 
ani nevzpomenete a po sklenici 
s vodou Vás donutí sáhnout teprve 
šílená žízeň nebo dokonce až bolest 
hlavy? Tak pozor na to! Pocit žízně je 
totiž poplašný mechanizmus, který už 
upozorňuje na závažnější nedostatek vody 
v těle.     Pokud na tento signál nebudete reagovat, 
můžete si poškodit organizmus nebo narušit 
některé jeho funkce. Pravidelný příjem tekutin 
v různých podobách je nezbytný k udržení 
schopnosti pracovat, učit se, bavit se, 
ale i jenom v klidu odpočívat. Neměli byste 
tedy čekat, až se nedostatek vody v těle 
přihlásí pocitem žízně, ale dbát na pravidelný 
přísun tekutin.

Voda je pozoruhodná a přitom nedoceněná 
látka – bez jídla vydrží člověk měsíce, 
bez vody sotva několik dní. Ve vodě jsou 
rozpuštěny minerální látky, vitaminy 
a stopové prvky, které jsou nezbytné pro 
fungování organizmu, a probíhá v ní většina 
energetických reakcí. Voda a tekutiny vůbec 
jsou skvělým chladičem našeho organizmu 
a udržují stálost jeho vnitřního prostředí.

Voda je považovaná za základ pitného 
režimu. Stejně tak jsou jeho plnohodnotnou 
součástí i  nápoje obsahující zejména vodu 
(např. 100 % džus výrazně ředěný vodou apod.). 
Neplatí, že není vhodná voda sycená oxidem 
uhličitým – navzdory předsudkům „neokyseluje“ 
krev.

Ideální voda pro každodenní pití by měla 
být slabě mineralizovaná, aby nezatěžovala 
organizmus.
Přesně takovou je pramenitá voda Bonaqua. 
Má nízkým obsah sodíku a ideální množství 
minerálů, vyznačuje se charakteristicky čistou, 
jemnou chutí. Její jedinečné složení dokonale 
vyhovuje potřebám lidského těla.
Vychutnat si ji můžete čistou, s bublinkami 
i bez, nebo si můžete vybrat některou ze 
zajímavých příchutí.
 
Nově se pramenitá voda Bonaqua 
představuje (od poloviny dubna 2015)  
v lahvích vyrobených unikátní technologií 
PlantBottle®, které jsou až z 30 % vyrobeny 
z rostlinného materiálu. Použití obnovitelného 
materiálu snižuje spotřebu neobnovitelného 
zdroje – ropy.
PlantBottle je recyklovatelná v rámci existujícího 
řetězce. Stejně jako ostatní PETové obaly patří 
do žlutého kontejneru. 
 
Bonaqua PlantBottle® zkrátka vypadá, 
funguje a recykluje se jako tradiční 
PET láhev.
A Vy můžete díky ní mít lepší pocit, protože zase 
o něco víc šetříte životní prostředí, aniž by Vás to 
stálo další námahu.
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Léto vítáme barvami ovoce a čokolády

Kzačínajícímu létu 
patří pestré barvy 
a k chuťovému zážit-

ku zase pestrý výběr. Připra-
vili jsme pro vás proto spe-
ciální sadu tří minizákusků, 
kterou si můžete poskládat 

KE KÁVĚ ČERSTVÉ 
INFORMACE
Nudíte se nad kávou a ne-
chcete se děsit novinovými 
zprávami? Přihlásíte-li se na 
kterékoli pobočce Costa Coff ee 
na místní wifi , máte okamžitě 
přístup k rozcestníku, který 
vás jako přehledný „pavouk“ 
opatřený piktogramy provede 
nejdůležitějšími informacemi 

podle chuti i podle toho, jak bude barevná kombi-
nace lahodit vašemu oku. Za cenu dvou moučníků 
dostanete hned tři. Vybírejte z červeného jahodovo-
-jogurtového, hnědého čokoládového nebo žlutého 
mangového dezertu. Je na vás, jak si kostičky po-
skládáte. 

Základem všech minimoučníků je piškotové 
těsto. Jahodovo-jogurtový minizákusek se sestává 
z lehkého jogurtového krému a jahod, vše je zalito 
lahodným ovocným želé. V čokoládovém dortíčku 
spočívá bílá a tmavá čokoládová pěna na kakao-
vém piškotu, navrch s vrstvou čokoládové polevy. 
Mangové řezy lákají na skvělou kombinaci manga, 
broskvového pyré a crème fraîche, doplněnou leh-
kou ovocnou glazurou. 

COFFEE.CZ
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a zajímavostmi ze světa Costa 
Coff ee a také vám poskytne 
rychlý přístup do věrnostního 
klubu. Ikonka se šálkem kávy 
skrývá informace o nápojích 
a jídlech, které jsou v Costa 
Coff ee k dostání. Symbol srdce 
odkazuje k příběhu založení ka-
várenského řetězce, k základ-
ním informacím o kávě a také 
k videím, jež vás seznámí 
kromě jiného i s profesionálním 
licencovaným ochutnavačem 
kávy, kávovým mistrem Costa 
Coff ee Gennaro Pellicciou. Roz-
cestník vás dovede také k do-
tazníku, prostřednictvím kte-
rého můžete zhodnotit úroveň 
naší kávy, obsluhy a atmosféry 
v kavárnách. A pokud se cítíte 
osamělí nebo potřebujete pro-
dat skříň po babičce, zabruste 
do sekce inzerce, jejíž součástí 
je také „seznamka“ nejen pro 
kávové nadšence. 

Ze snídaňového twistu se brusinky jen tak nevykroutí

Někoho po ránu vzbudí jenom pořádné křupnu-
tí. Tedy nikoliv křupnutí ve ztuhlé šíji, ale zvuk, 
který se ozve, když se zakousnete do čerstvě upe-
čeného rohlíku nebo houstičky. A někdo zase po-
třebuje nastartovat den sladkou chutí na jazyku. 
Pro ty, kteří se řadí k oběma skupinám zároveň, 
přinášíme snídaňovou nabídku za zvýhodněnou 
cenu platnou až do 11.00 hodin. K jakékoliv kávě 
si můžete dát křupavý twist z plundrového těsta 
s příjemně sladkým krémem a pořádnou porcí su-
šených brusinek.

BRUSINKY JSOU SUPER! 
Zářivě červené plody, o jejichž blahodárném účinku na lidský orga-
nismus věděli již domorodí Američané, se vzhledem k mimořádně 
vysokému množství živin a antioxidantů řadí mezi tzv. superfo-
ods neboli superpotraviny. A to po právu, protože drobné bobul-
ky příjemně natrpklé chuti obsahují jedny z nejsilnějších antioxi-
dantů ze všech běžných druhů ovoce. Mají protirakovinné účinky, 
zabraňují růstu patogenů přenášených prostřednictvím potravin 
a mají antibakteriální účinky, které se podílejí na prevenci infekcí 
močového ústrojí. Nespornou výhodou brusinek je i to, že polovina 
šálku tohoto ovoce obsahuje pouze pětadvacet kalorií. 

NASTARTUJTE RÁNO 
S KÁVOU A KŘUPAVÝM 

PLUNDROVÝM
PLETENCEM PLNÝM 

SUŠENÝCH 
BRUSINEK
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Bavte se, foťte a vyhrajte 
víkend v Paříži

Jaké podmínky je třeba splnit, abyste se mohli 
zúčastnit nové soutěže Costa Coff ee? Přesně 
tři. Za prvé, vybrat si svůj nejoblíbenější nápoj 

nebo pokrm v Costa Coff ee, což může být mezi 
tolika skvělými možnostmi dost těžké. Za druhé, 
vlastnit foťák. Jestli v mobilu nebo klasický, to už 
necháme na vás. Nerozhoduje kvalita fotografi e, 
ale nápaditost. A za třetí, mít touhu podívat se do 

Paříže. Protože když se vám podaří fotoaparátem 
co nejoriginálněji zachytit v jakékoliv kavárně 
Costa Coff ee sebe sama s tím, co zde máte nejra-
ději, což může být ostatně i váš oblíbený barista, 
soutěž vyhrajete a vás a vašeho partnera či parťá-
ka čeká víkend v Paříži. A to ne ledasjaký. Autor 
vítězné fotografi e stráví tři noci ve čtyřhvězdič-
kovém hotelu Renaissance La Defense ležícím 

Kdo se 
stane letos 
BARISTOU 

ROKU 2015?

Dne 21. května 2015 proběh-
ne od 15 do 19 hodin na čtver-
covém náměstí v přízemí 
Centra Chodov tradiční kon-
cert těch nejlepších z nejlep-
ších baristů Costa Coff ee. Jako 
každý rok, i letos můžete při-
hlížet bravurnímu počínání 
účastníků fi nále soutěže Ba-
rista roku, jejíž vítěz postou-
pí do mezinárodního kola 
baristického klání.  Finalis-
té budou hodnoceni podle 



ve stejnojmenné moderní čtvrti v západní části 
města, zhruba 200 m od stanice metra La Defen-
se Grande Arche.

V soutěži Costa Coff ee o nejlepší fotografi i 
nepřijdou zkrátka ani výherci druhého a třetího 
místa. Stříbrná příčka bude odměněna kartou 
do Costa Coff ee v hodnotě 3 000 Kč, třetí místo 
pak kartou do Costa Coff ee v hodnotě 1 500 Kč. 

Fotografi e zasílejte v období od 6. 5. do 6. 6. 
2015 na e-mailovou adresu soutez@costa-co-
ff ee.cz. Ofi ciální vyhlášení vítězů soutěže, do 
níž hlavní cenu v hodnotě 27 000 Kč poskytla 
cestovní kancelář Neckermann, proběhne 15. 6. 
2015. Rezervaci termínu zájezdu je třeba provést 
nejpozději do 15. 7. 2015 a zájezd pak vyčerpat 
v jakýkoliv víkend v období září až říjen 2015.

přípravy nápoje Flat White 
či Corto Classic. Ve „volné 
disciplíně“ předvedou poro-
tě libovolný nealkoholický 
nápoj podle vlastní fantazie 
ze směsi Mocha Italia. Vítěz 
musí nejen zvládnout per-
fektně přípravu nápoje, ale 
také prokázat technické i teo- 
retické znalosti a zapůsobit 
celkovým dojmem své pre-
zentace.
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Fešák od BMW: univerzální 
cesťák S 1000 XR 

Stačí si vybrat trasu a vydat se na 
cestu. V sedle BMW S 1000 XR je 
to opravdová pohádka. Ostře ře-

zaný čtyřválec v cestovním balení vás 
odveze kamkoliv. Univerzální cesťák 
se přitom nezalekne ani lehčího teré-
nu – jak napovídá písmeno X v názvu, 
nepotřebuje k životu pouze hladké as-
faltky. I proto je tak zábavný. 

Tento bavorák je odvozený od su-
perbiku S 1000 RR a to je opravdu pa-
rádní rodokmen. „Ererko“ už při svém 
debutu v roce 2010 okouzlilo všech-
ny „brusiče kolen“ a litrový naháč mu 
nedělá vůbec žádnou ostudu. Ostatně 
se stošedesátkou koníků pod kapotou 
a točivým momentem 112 Nm při 9 250 
otáčkách se dá čekat parádní svezení. 

COOL
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další módy Dynamic a Dynamic Pro. 
Všechny tyto pomocníky ocení zejmé-
na nováčci, ale určitě jimi nepohrdnou 
ani ti zkušenější.

Sečteno, podtrženo – zbrusu nový 
bavorák se zkrátka bezostyšně tlačí do 
prostoru, který dříve patřil Ducati Mul-
tistrada nebo KTM Super Adventure. 
A má pořádně ostré lokty, protože spo-
juje styl i funkci, sport i adrenalin, ces-
tování i každodenní ježdění. Uff , bude 
mu těžké odolat. 

BMW S 1000 XR VE ZKRATCE

Motor Řadový čtyřválec s objemem 999 cm³. 
Výkon Nabízí 118 kW (160 koní) při 11 000 
otáčkách, maximální „točák“ je 112 Nm při 
9 250 otáčkách. 
Bezpečnost Standardem je ABS, protiproklu-
zový systém ASC, za příplatek je k dispozici 
ABS Pro, umožňující lepší brzdění v nakloně-
né poloze, či dynamická kontrola trakce DTC 
s náklonovým senzorem. 
Jízdní režimy Stisknutím tlačítka si jezdec 
může vybrat z režimů Rain a Road, volitelně 
i Dynamic a Dynamic Pro.
Komfort Snadné ovládání řízení, zvýšená 
poloha sedačky, multifunkční přístrojová des-
ka, pružinové prvky s dlouhým zdvihem pro 
vynikající obratnost a velká rezerva tlumicí 
síly, elektronicky řízený systém odpružení pro 
optimální přizpůsobení se podmínkám apod. 

-

o

Inspirací byl superbike S 1000 RR

A motorka všechna taková očekávání 
splňuje. 

Pokud je ve vás srdce dobrodruha, 
a přitom je pro vás legendární R 1200 
GS příliš velké, je S 1000 XR strojem 
podle vašeho gusta. Je lehký, svěží 
a opravdu návykový. 

Model S 1000 XR je nejen dravý, ale 
také pohodlný, třeba i díky dvěma jízd-
ním režimům – silnice a déšť. Neškodí 
ani kontrola stability ASC nebo elektro-
nicky ovládaný podvozek ESA. Ten je za 
příplatek, stejně jako ABS Pro, zajišťu-
jící lepší brzdění v náklonu, nebo dva 



SPECIÁL PRO MUŽE COSTA COFFEE TIMES 03 | 2015 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ

JAK PŘIPRAVIT MOTORKU 
NA SEZÓNU
Možná už jste vyrazili, možná se na první jíz-
du na dvou kolech teprve chystáte. Pokud jste 
celou zimu stříhali metr a těšili se, návrat do 
jedné stopy neuspěchejte. Důležité je moto-
cykl před sezónou důkladně  proklepnout. 

Postarejte se hlavně o baterii – zkontro-
lujte hladinu elektrolytu a očistěte kontakty. 
Kontrolu si zaslouží i pneumatiky, které moh-
ly při dlouhé nečinnosti ztratit tlak. Dohustě-
te je. Prověřte také těsnost tlumičů, mrkněte 
i na řetěz. 

Hodí se motorku také očistit a ošetřit 
speciálními přípravky, které ji ochrání před 
povětrnostními vlivy, především sluncem 
a deštěm. 

Proč se nechat otestovat na HIV infekci
Ať už to bylo šest měsíců nebo šest let, jít na 
test na HIV je obvykle něco, z čeho máte 
strach. Na jednu stranu je velmi důležité, 
aby si lidé cenili svého zdraví a zodpo-
vědně přistupovali k prevenci. Je důleži-
té znát svůj HIV status, a tedy nevyhýbat 
se HIV testům ani HIV pozitivním lidem. 
Na druhou stranu ale nechceme, aby lidé 
brali HIV jako jasný rozsudek smrti, jako 
tomu bylo v 80. a 90. letech.

Pravda je taková, že se nikdo nechce 
nakazit HIV. Pokud ale už pozitivní jste, 
čím dříve se na to přijde, tím lépe. Včas-
né zachycení umožní nasadit léčbu. Ta 
sice HIV nevyléčí, ale podstatně ome-

zí schopnost viru škodit vašemu zdra-
ví a poskytne vám možnost kvalitního 
a spokojeného života.

Bezplatné anonymní testování na HIV infekci
PRAHA
Dům světla, Malého 282/3, 
186 00 Praha 8 – Karlín
pondělí  16.00–19.00
středa  9.00–12.00
Výsledky se sdělují každé následující 
pondělí od 16.00 do 19.00 hod.
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OSTRAVA
ČSAP, z. s. – pobočka Ostrava
přízemí infekční kliniky, FNsP 
Ostrava, 17. listopadu 1790, 
Ostrava-Poruba 
čtvrtek  15.00–17.00
Výsledky následující čtvrtek.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské Náměstí 7, 

702 00 Ostrava,
telefon 596 200 111
oddělení imunologie a alergologie
pondělí  15.00–18.00
Výsledky další týden v pondělí.

NON-STOP bezplatná linka 
AIDS pomoci 800 800 980
www.hiv-testovani.cz
www.aids-pomoc.cz

Čtyři nejlepší bijáky s motorkami

Než nasednete, nakopnete mašinu a vy-
razíte za nekonečnými dálkami a zapada-
jícím sluncem, mrkněte se na pár fi lmů, 
kde jsou motorky prostě k sežrání. 

1
TT: Closer to the Edge
Parádní, silný dokument o největ-

ších šílencích na dvou kolech a legendár-
ním závodě Tourist Trophy na Isle of Man. 
Jezdí se po uzavřených silnicích – rychle 
a zběsile. Závodníci jezdí, nebo spíš níz-
ko létají, rychlostí až 300 km/h. Občas se 
někdo zraní, občas někdo zemře. A každý 
rok se hranice rizika posouvá dál. 

1

2
V zajetí rychlosti
Novozélanďan Burt Munro toužil být 

nejrychlejším mužem na světě. A na mo-
torce. Čtyřicet let zlepšoval svou motorku 
Indian Scout z dvacátých let. Pak v roce 
1967 přijel do amerického Utahu a na sol-
ných pláních zajel rychlostní rekord, kte-
rý stále nikdo nepokořil. Uff . Pohádka pro 
motorkáře podle skutečného příběhu: 
Jestli je to nemožné, dej do toho všechno.

3
Dust to Glory
Dokumentární snímek o off roado-

vé divočině Baja 1000. V Mexiku se ama-
téři i profíci rvou s motorkami, sami se 

2
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sebou i tratí delší než 1 600 ki-
lometrů. Jede se přitom non-
stop. Až fi lm dokoukáte, při-
pravte se na nutkání vydat se 
do pouště a vyzkoušet si to na 
vlastní kůži. 

4
On Any Sunday
Další dokument, tento-

krát ze sedmdesátých let, který 
z více než 150 hodin materiálu 

vydestiloval dokonalý pohled do zákulisí motocyk-
lových závodů. Je to víc než jen fi lm, je to inspirace. 
Navzdory času, který uběhl od natáčení. A navíc – na 
scéně se objeví i Steve McQueen. 

3

4

Singltrek pod Smrkem: parádní zábava s Authorem
Síť bikových stezek pod horou 
Smrk v Jizerkách je ideálním 
místem, kde lze pořádně při-
čichnout k jízdě v terénu. Na 
Singltreku pod Smrkem je více 
než 80 kilometrů terénních 
cyklotras čtyř různých obtíž-
ností, takže si skvěle zajezdí 
rodiny s malými dětmi i nad-
šenci, kteří mají terén v malíč-
ku. A navíc je možnost půjčit si 
přímo v nástupním místě ce-
loodpružené kolo Author. 

Česká značka s pětadva-
cetiletou historií má záze-
mí v Singltrek Centru, kde je Fo

to
: J
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kromě půjčovny a obchodu také občerst-
vení. „Zájemcům je k dispozici pětadvacet 
kol Patriot, která si lidé mohou vyzkoušet 
při svezení po stezkách a v případě zájmu 
třeba rovnou koupit. Ale kola si u nás půj-
čují i lidé, kteří se chtějí zkrátka jen projet 
a pobavit se v terénu,“ líčí Jaromír Spěšný 
z Authoru. 

Přirovnává to ke sjezdovému lyžová-
ní. „Vyrazíte na pár dnů na hory, půjčíte 
si lyže a jezdíte. Sem také lidé jezdí hlav-
ně na víkendy. Přijedou v pátek, odjíždě-
jí v neděli, mezitím se baví na Singltreku 
pod Smrkem. Buď na svém kole, nebo na 
našem,“ říká. Půjčovné na den je 540 ko-
run. V tomto cyklistickém ráji se přitom 
jezdí za každého počasí. „Není špatné po-
časí, jen špatně oblečený cyklista,“ směje 
se Jaromír Spěšný. 

Zábavy je na Singltreku pod Smrkem 
na rozdávání – je to špička nejen z české-
ho, ale i světového pohledu. Koneckonců 
areál patří do seznamu nejlepších destina-
cí pro terénní cyklistiku, který vyhlašuje 
mezinárodní organizace IMBA. Je vůbec 
první evropskou bikovou destinací, které 
se něco takového povedlo. 

Stezky jsou barevně odlišeny, ale ani 

nejtěžší černá není nebezpečná. „Je to 
spíše ukazatel většího stoupání do kopce 
a následného klesání. Vyžaduje větší fy-
zičku, ale není záludná. Ukážou se v ní 
kvality našeho celoodpruženého kola Pa-
triot,“ říká Jaromír Spěšný z Authoru. Kro-
mě černé najdete v Singltreku pod Smr-
kem ještě základní zelenou a dále modře 
a červeně označené trasy. 

Jaromír Spěšný věří, že po Česku vy-
rostou další takové areály. „Je to běh na 
dlouhou trať. Singltreku pod Smrkem 
předcházelo několik let příprav, navíc tra-
sy se většinou staví s velkým podílem ruč-
ní práce, není proto jednoduché to rychle 
zopakovat. Výsledek je ale skvělý. Pro lidi 
toužící jezdit v terénu je neocenitelné vy-
zkoušet si kolo právě na Singltreku pod 
Smrkem. Takové podmínky jim v měst-
ské prodejně nenasimulujete,“ usmívá se 
zástupce Authoru. 

Singltrek pod Smrkem nabízí milovníkům horských kol síť dvanácti špičkových stezek čtyř různých stupňů obtížnosti
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Motorkářské trasy, které vám zvýší tep

Ježdění na motorce je nemoc, říkává s oblibou motokrosař 
Petr Kuchař. Navíc velmi nakažlivá a často přerůstající 
v nevyléčitelnou závislost. Se začátkem nové sezóny se 
nabízí pořádná hromada nádherných dnů, do nichž rozhodně 
půjdou natěsnat i zajímavé motocyklové zážitky. Zaměřili 
jsme se na ty, které jsou k mání za hranicemi, a vybrali pár 
nejlepších motorkářských tras  v Evropě. 

Jízda v autě, to je jako sledovat dobrý 
fi lm, jízda na motorce, to je jako v ta-
kovém fi lmu hrát… Skvělá motorkář-

ská trasa by vám měla nabídnout hlavní 
roli v parádním bijáku, se spoustou za-
táček, které vás přinutí brousit kolenem 
asfalt a pořádně vám rozproudí krev v ži-
lách. Jako tyto trasy:  

1
Z Neapole do Salerna, Itálie
Pokud se chcete vydat na cestu po-

břežím Amalfi , vyhněte se letním měsí-
cům, kdy je na úzké silnici nesnesitelně 
mnoho turistů. Zvolte spíše jarní či pod-
zimní měsíce mimo hlavní sezónu, abys-
te si užili všechna zákoutí, která tahle 
cesta z Neapole nabízí. Minete Sorrento, 

1
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projedete okolo Positana, Ravella a Amal-
fi . Je to skvělá padesátikilometrová trasa, 
která vás naprosto uchvátí. 

2
Furka Pass, Švýcarsko
Jeden z nejkrásnějších alpských 

průsmyků. Asfaltová stuha vinoucí se alp-
skou krajinou si vás k sobě dokonale při-
poutá. Vystoupáte po ní až do 2 500 me-
trů a cestou budete mít co dělat, abyste 
si neukroutili hlavu – výhledy na okolní 
skály, louky i úbočí se vám vryjí do pa-
měti. Skvělé je, že provoz tu bývá většinou 
menší než v provařenějších průsmycích, 
nicméně opatrnost je stejně na místě – sil-
nice tu totiž není zrovna nejširší. 

3
Passo dello Stelvio, Itálie
Legendární silnice, o které se vy-

právějí nádherné motorkářské pohádky 
dětem před spaním, se klikatí na italsko-
-švýcarském pomezí a nabídne skoro 
padesátku zákrut, po nichž „vyšplháte“ 

Švýcarský Furka Pass je mezi 

motorkáři vyhlášený

Passo dello Stelvio je legenda, kterou si každý motorkář alespoň jednou v životě musí vyzkoušet

PAUZA NA SKÚTRU

Když už budete v Neapoli, vydejte se na 
průzkum města na skútrech. Díky tomu po-
znáte toto svůdné město očima jeho obyva-
tel, kteří bez skútru nedají ani ránu. Je fajn 
proplést se na bzučící Vespě historickým 
centrem a zažít ve zdejším hustém a trochu 
anarchistickém provozu pár situací, z nichž 
vám budou stát vlasy na hlavě. 

2

3



do téměř 3 000 metrů. Takže je tu zima 
i v létě, přibalte si něco na sebe. Passo de-
llo Stelvio vás přinutí přidávat plyn a na-
plní vás euforií, zároveň ale nezapomeňte 
dělat také zastávky – stojí za to. Počítejte 
se spoustou cyklistů a občas i s kolonami.

4
Z Cabo de Gata do Granady, 
Španělsko

Více než dvě stě kilometrů zážitků, bě-
hem nichž se střídají klimatické pod-
mínky i okolní prostředí. Vyrazíte z roz-
páleného, horkého Cabo de Gata, pak 
minete rozsáhlé plochy pařníků okolo 
Almerie, kde se pěstují rajčata, okurky, 
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ZA KOPEČKY 
NAJDETE PARÁDNÍ 

MOTORKÁŘSKÉ TRASY. 
SKVĚLÉ BÝVÁ SVEZENÍ 

V ALPÁCH

papriky a další zelenina, až nakonec do-
razíte k úpatí Las Alpujarras, odkud se 
zvedají vysoké hory s věčným sněhem. 
Jako byste se najednou ocitli v kulisách 
některého spaghetti westernu – konec-

4
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konců jeden z nich, Hodný, zlý a ošklivý, 
se tu natáčel. Na dohled jsou odtud vr-
choly Sierra Nevady a kousek před vámi 
Granada. V klidu Alhambry tak můžete 
dobít baterky.

Bonus: 

5
Z Baru do Sarajeva, Černá Hora 
a Bosna a Hercegovina

Náročné čtyři stovky kilometrů, jak kvůli 
terénu, tak kvůli povrchu. Je to spíše na 
enduro než na čistokrevnou silniční mo-
torku, ale zážitek je to báječný. A nejen na 
podzim, kdy se okolní svahy oblečou do 
zářivých barevných šatů. Cestou narazíte 
i na kaňon řeky Tara, nejhlubší v Evropě 
a po kaňonu řeky Colorada druhý nej-
hlubší na světě. V některých místech je 
hluboký až 1 300 metrů. Ten je skvělou 
odměnou za toto dobrodružství. 

Most přes řeku Tara, jejíž k
aňon 

je nejhlubší v Evropě

Káva vždy po ruce

Zpříjemněte si cestování designovým ter-
mohrnkem prvotřídní kvality s nápisem 

COSTA. Červená ocelová termo-
ska značky Contigo o objemu 
cca 430 ml pojme naši kávu ve-
likosti primo i medio a uchová 
ji teplou po dobu až čtyř hodin. 

Systém uzávěru AUTOSEAL za-
ručuje, že se lahev sama uzavře, 
jakmile ji pustíte z ruky. Samo-
činný mechanismus uzavírání 
tak zabrání náhodnému rozlití 
tekutiny a vy se tak můžete 
vydat s termoskou bez obav do 
ulic i na výlet.

p
COST
ska z
cca 4
likost
ji tepl

Systém
ručuje,
jakmile
činný m
tak zab
tekutin
vydat s
ulic i na

5
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V kávě je velký potenciál 

Petr Balaš měl během předchozí pracovní zkuše-
nosti na zaoceánské lodi příležitost poznat kultu-
ru a zvyky lidí v oblastech jako je Aljaška, Havaj, 
Kanada, Mexiko, Karibik či Nový Zéland. Momen-
tálně kotví na pozici regionálního manažera Costa 
Coff ee pro celou Českou republiku a káva už je ne-
odmyslitelnou součástí jeho života. 

 Jaké bylo vaše předchozí zaměstnání a proč jste 
si vybral Costa Coff ee? 
Před tím, než jsem naplno pronikl do světa kávy, 
jsem pracoval na zaoceán- ské výletní lodi jako 
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Naše zahrádky 
nemusíte okopávat

Zahrádka si většinou žádá 
spoustu práce.  Vyplít, osá-
zet, zastřihnout keře, po-
sekat trávu, shrabat listí... 
Na posezení na dokonale 
zastřiženém trávníku už pak 
většinou moc času nezbý-
vá. Jestli si chcete odpoči-
nout, občerstvit se a přitom 
sledovat okolní „cvrkot“, 
navštivte raději naše za-
hrádky. Všechny jsou pro 
vás otevřené již od začát-
ku dubna, a to v pražských 
kavárnách OC Spektrum 
v Čestlicích, v pasáži Roko-
ko na Václavském náměstí, 
v budově T-Mobile na sta-
nici metra Roztyly, v Pro-
vaznické ulici, v BB Centru 
na Pankráci, v Italské ulici 
na Vinohradech, na střeše 

KÁVA JE 
SOUČÁSTÍ 

KAŽDÉHO MÉHO 
DNE



Frajer míří do 
Costa Coff ee

Jiří Ježek, 
historicky 
nejúspěšněj-
ší paralym-
pijský cyk-
lista světa, 
který dostal 
jako první 

hendikepovaný závodník 
možnost představit se na 
Tour de France, se po loň-
ském dramatickém pádu na 
MS v Americe opět dostal 
do kondice a znovu trénu-
je na závody. Frajer, řeknete 
si. A přesně tak se jmenuje 
druhé vydání autobiogra-
fi e, která je nyní k dostání 
ve vybraných kavárnách 
řetězce Costa Coff ee, jedno-
ho z partnerů knihy. „Kaž-
dý kluk je radši ‚frajer‘ než 
chudáček. A já se snažil, aby 

barový číšník. Byly to tři roky tvrdé práce, které 
mi daly rozhled a nové zkušenosti v komunikaci 
s lidmi z celého světa. Krátce po svém návratu do 
České republiky jsem dostal nabídku pracovat pro 
Costa Coffee jako manažer pobočky Nový Smí-
chov. Celý koncept, smysl a filozofie této společ-
nosti přesně zapadaly do mé představy o budou-
cím zaměstnání a v neposlední řadě jsem v kávě 
cítil velký potenciál na rovině businessu. Asi po 
třech letech manažerského působení na pobočce 
jsem postoupil na pozici regionálního manaže-
ra a dnes mám na starosti chod 28 kaváren Costa 
Coffee po celé České republice.

 Co tvoří největší část vaší pracovní náplně? 
Sleduji, jaké mají jednotlivé kavárny ekonomické 
výsledky, provádím audity, pracuji s výsledky vý-
zkumů trhu...  Denně jsem ve spojení s manažery 
poboček, hledám způsoby, jak zlepšit náš servis 
a práci baristů tak, aby byli zákazníci co nejvíc spo-
kojení. Vyhledávám také nové prostory pro kavárny 
Costa Coff ee a zároveň se podílím na realizaci ote-
vírání každé nové pobočky.

 A na jaké nové kavárny se tedy mohou návštěv-
níci Costa Coff ee těšit?
Součástí našeho business plánu na rok 2015 je ote-
vření tří nových kaváren Costa Coff ee, a to na Ter-
minálu 1 Letiště Václava Havla, na Hradčanské a... 
poslední lokalita je překvapením pro zákazníky. 

 Máte oblíbenou kávu nebo zákusek, kterým 
v Costa Coff ee nikdy neodoláte?
Kávu piji denně. Rád zkouším a porovnávám chu-
ťový profi l každé kávy, kterou nabízíme v našich 
kavárnách Costa Coff ee. Ale nejčastěji volím skvě-
le vyvážené macchiato doppio v kombinaci s jedi-
nečným dortem cheesecake. 
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Centra Chodov, na Tylově 
náměstí a také v ostravském 
Obchodním centru Forum 
Nová Karolina.  Návštěvníci 
OC Spektrum si budou moci 
nyní nákupy zpříjemnit na 
nové, větší zahrádce, jejíž 
vchod povede přímo do ka-
várny. Na všech zahrádkách 
je možnost wifi  připojení 
zdarma. 
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to, že nemám nohu, byla 
spíš frajeřina,“ říká o knize 
autor. „A to se snad poved-
lo, ne?“ Seznam vybraných 
kaváren, kde bude knihu 
možné zakoupit, najdete na 
www.facebook.com/Costa-
Coff eeCZ.
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Proto pro vás i v tomto roce ote-
víráme další nové pobočky, které 
rozšíří síť stávajících kaváren 
Costa Coff ee. Letoškem počínaje 
si budou moci vychutnat odpoči-
nek nad kávou návštěvníci Termi-
nálu 1 Letiště Václava Havla, kde 
vyroste nová kavárna v designu 
Metro, první svého druhu v Čes-
ké republice, s kapacitou pro více 
než čtyřicet zákazníků. Další 
nová pobočka Costa Coff ee bude 
lákat milovníky kávy v blízkos-
ti stanice metra Hradčanská. 
Provozovna v oblíbeném designu 
Evolution nabídne i poseze-
ní na zahrádce před kavárnou 
s výhledem na okolní ruch této 
vyhledávané lokality. Pobočka na 
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Hradčanské bude rozdě-
lena na tři zóny, takže prostor 
poskytne dostatek komfortu těm, 
kteří potřebují pracovat, i těm, kteří si chtějí vychutnat 
setkání s přáteli a sledování okolního dění u velkých oken 
kavárny. „Lokalitu poslední, třetí letošní nové kavárny si 
necháme jako překvapení pro všechny naše zákazníky,“ 
uzavírá plány pro tento rok regionální manažer Costa Coff ee 
pro ČR Petr Balaš. 

Nový design Metro
První kavárna ve stylu Metro, který je značně odlišný nejen 
od konkurenčních kaváren, ale i vzhledem k pojetí ostatních 
provozoven Costa Coff ee, byla otevřena v Londýně na Great 
Portland Street. Design Metro, který se u nás objeví spolu 
s novou letištní kavárnou vůbec poprvé, refl ektuje různé 
potřeby zákazníků, kteří vyhledávají rychlý servis a záro-
veň dostatek soukromí a příjemnou atmosféru pro obchodní 
i soukromé schůzky. 

KAVÁREN COSTA COFFEE 
NENÍ NIKDY DOST
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Úryvek z knihy

Maxmilianu Rothovi se díky 
nečekané pracovní nabídce 
změní celý život a otevřou se 
mu dveře do světa velkého 
byznysu. To mu umožní vě-
novat se vášni pro dobré jídlo 
a víno a užívat si náklonnos-
ti krásných žen. Max je sexy, 
chytrý a zábavný sympaťák, 
žije na vysoké noze, spolu-
pracuje s lidmi na nejvyš-
ších příčkách společenské-
ho žebříčku. Je to v podstatě 
charakterní darebák, které-
mu žádná žena neodolá. Ve 
chvíli, kdy se v jeho životě 
začne stále častěji objevovat 
žena, která se zdá být jeho 
osudem, vypadá to, že Max 
pokušení velkého světa odo-
lá. Ale je tu problém. Už pří-
liš pronikl do světa podivné-
ho byznysu. Všichni, s nimiž  
se Max obchodně setkává, 
mají rádi peníze, Itálii a slad-
ký život, rychlá auta, skvělá 
vína a dobré jídlo, a to vyža-
duje dělat věci, které jsou na 
hraně. A protože jde opravdu 
o velké peníze, zájemců je víc 
než zdrávo. Když se do celé 
věci vloží Rusové, jde doslova 
o krk…

ŠTĚPÁN ŠIMEK
PADNOUT VZHŮRU

Velký byznys a prostředí vyšší společnosti, atraktivní 
ženy a mocní muži, intriky a podvod, nevázaný sex i po-
čínající láska, ale i zamyšlení nad tím, kde je hranice, 
kterou člověk už nechce překročit. Během čtení románu 
Padnout vzhůru dostanete chuť na skleničku dobrého 
vína a vaše příští cesta vás možná zavede do zákoutí, 
kde se napínavý příběh odehrává, v mondénních letovis-
cích, historických centrech měst, v restauracích a ba-
rech ve Florencii, v Římě nebo Cote D´Azur, v Praze nebo 
na ostrovech Indického oceánu.

Kniha vychází 14. 5. 2015 v nakladatelství
Jonathan Livingston, doporučená cena je 289 Kč.

ŠTĚPÁN ŠIMEK
PADNOUT VZHŮRU



-
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„Já ale nemám primitivní pudy…“
„Nemáš? Škoda…“ 
Claudia zaklonila hlavu a jiskřivě se 

zasmála. Max podobné výlevy neměl 
rád, když tón smíchu nebyl zrovna pří-
jemný. Ona se smála hezky. Srdečně, ne-
nuceně, ne hystericky.

„No, když to tedy čtou, tak to na tom 
asi něco bude…“ s nadsázkou odpovědě-
la v doznívajícím smíchu.

„Bulvár, denní noviny, tedy spíše jen 
novinky, zemětřesení, tsunami. A politi-
ku. Ale to je vlastně taky bulvár. Na vy-
soké úrovni se spoustou peněz a s při-
tažlivými příklady.“

„A módu, u nás hlavně módu. Podí-
vej se na chlápky. Tady je to ještě OK, ale 
byls někdy v Římě? To je síla…“

„Taky chci vypadat dobře, a někde to 
musím zjistit.“

„To ano, ale asi nenosíš týden staré 
výstřelky a neutrácíš za ně půlku platu.“

„To ne. A tobě to moc sluší, ta móda…“ 

obrátil se k číšníkovi s prosbou o další 
sklenku.

„Děkuju, to je milé od seveřana.“
„Pomálu, ale opravdově... a s čistým 

úmyslem.“
„Škoda…“ řekla Claudia potichu 

a Max přemýšlel, jestli se má ptát, anebo 
si to nechat pro sebe a rozmyslet se, co 
bude dělat dál. Pojede do hotelu a pro-
hlédne si ty materiály a dá vědět Ředite-
li. Už toho vypil dost, měl by si to nechat 
na zítřek. Takže co tedy? Má zareagovat 
a možná kvůli drobnému fl irtu vše po-
kazit? Má se zeptat na rovinu, jak to má 
s Lucou? Nebo to je všechno habaďůra, 
aby ho dostali pod tlak. Co by tím získali? 
Nemyslelo mu to tak, jak byl zvyklý. Ale 
co… Naklonil se k ní podél stolu, chytil ji 
nad loktem a trochu přitáhl. „Claudie, co 
to říkáš?“

Otočila tvář a zblízka se mu podíva-
la do očí. Cítil lehkou vůni bílého vína 
a dobré kávy. „Škoda.“
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„Chceš, abych měl nečisté úmys-
ly? Jak nečisté?“

„Moc nečisté.“
„Ošklivé?“
„Ano.“ Zdálo se mu, že rychleji 

dýchá. Byli pořád velmi blízko. Ná-
hle se zvedla a odešla podloubím do 
vchodu kavárny.

Max se opřel o opěradlo a usr-
kl chladného vermutu. Nemyslel na 
nic. Pozoroval kolemjdoucí a bron-
zovou sochu a čekal, až se vrátí. 
Uslyšel ji a otočil se jí v ústrety. Díva-
la se přímo na něj, ani známka opi-
losti, ani známka nejisté chůze. No, 
řekl si, vydrží dost. Sedla si do stej-
né pozice jako předtím a Max se k ní 
opět přisunul. Nic neřekla a natáh-
la k němu zavřenou dlaň, kde něco 
ukrývala. Čekala, až Max nastaví 
svoji ruku. Vzal to do dlaně a zjistil, 
že jsou to její kalhotky. Obdivně si 
odfoukl a ona se jen lehce usmála. 
„Půjdeme?“

(…)
Mířili k jednomu z malých, skry-

tých vchodů do domu. Byly to nená-
padné dveře hned vedle výloh ob-
chodu s oblečením. Šla před ním a on 
si jen tiše vychutnával ten okamžik, 
kdy se nic neděje, a zezadu pozoroval 
nádhernou Claudiinu postavu. Pustila 
ho dovnitř do chodby. Bylo to nakonec 
klasické schodiště činžovního domu, 
sice krásně čisté, ale co vlastně čekal. 
Předešla ho a vystoupala po schodech 
do druhého poschodí. Na patře zazna-
menal jen dvoje vchodové dveře. Měla 

už klíče v ruce a rychle odemkla a ote-
vřela. Asi bych se neměl zouvat, blesklo 
mu hlavou a pozoroval, co udělá Claudia. 
Šla samozřejmě dál v botách a z malé pře-
plněné předsíňky otevřela jedny z dveří. 
„Počkáš chvilku, prosím?“ požádala ho 
zcela civilním hlasem. 

Max čekal v předsíni a měl divný 
pocit. Přemýšlel, co všechno se může 
stát. Asi za pět minut se jen tiše otevře-
ly dveře. V pokoji, kam vešel, toho moc 
nerozeznal. Okna clonily zatažené ro-
lety a k tomu ještě těžké závěsy, jako by 
Claudia odešla někdy brzo ráno a na-
rychlo. V tom, co zbylo z propuštěného 
světla, rozeznal pohovku, malý stolek 
před ní, na kterém plápolaly dvě velké 
svíce, a na druhé straně tmavý obdél-
ník televize připevněné na zdi. Všiml si 
stoličky, která stála uprostřed místnosti. 
Měl si tam sednout? Nikde nikdo nebyl, 
začínala to být zajímavá hra. Max si sedl 
na židli otočené k pohovce. Náhle začala 
hrát hudba. Pomalý lounge mix osvěže-
ný jazzem, příjemná a teplá hudba. Max 
si uvědomil, že si nechal boty. Možná za 
to dostanu na zadek, pousmál se v du-
chu. Pak se otevřely dveře a vešla ona. 
Zatajil se mu dech. 
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TIP REDAKCE
DIVADLO ABC 
OBSADILY SLEPICE!

Divadlo ABC je plné slepic, najdete 
je všude! Chovat je tam začal hrdi-
na poslední premiéry letošní sezóny 
Romulus Veliký. V komedii antických 
rozměrů od Friedricha Dürrenmatta 
ho uvidíte od 23. května.

Západořímská říše se hroutí, 
vlast ohrožují cizí vojska, za každým 
závěsem na něj číhá vrah, ale Romu-
lus Veliký se stará jen o svůj chov 
slepic a klidně si snídá vejce! Jedna 
nečekaná situace střídá druhou. Po-
stavy, situace a zápletky jsou ryze 
současné, velmi komické a – bohu-
žel – velmi aktuální. Rozuzlení je 
šokující. Premiéru hry uvede Diva-
dlo ABC 23. května. Termíny před-
stavení a další informace najdete na 
www.mestskadivadlaprazska.cz.
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ROMULUS VELIKÝ, 
KOMEDIE 

ANTICKÝCH 
ROZMĚRŮ
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Sylvia Day
Nenasytná 
(nakl. Fortuna Libri)

Gideon pochází 
z bohaté rodiny, 
přesto se musel 
prát o své místo 
na slunci. Nási-
lí a trauma, které 
prožil, z něj udě-
laly člověka, jenž 
jen tak někomu 
nedůvěřuje. I když 

si celé roky stavěl kolem srdce zeď, teď 
ho odevzdal Evě – a daroval jí i své sexy 
tělo. Opravdu se Eva bude muset vzdát 
své nezávislosti, aby si udržela muže, 
bez nějž si nedokáže svůj život předsta-
vit? Nebo se jí podaří Gideona přinutit, 
aby ustoupil? Srážka dvou světů na sebe 
nenechá dlouho čekat. Největší utrpení 
i největší rozkoš je čekají ve chvílích, kdy 
se z nich stávají nesmiřitelní protivníci.

Knihy 
doporučuje 
knihkupectví 
Neoluxor

Potěší vaši knihovnu Rowan Coleman
Kniha vzpomínek 
(nakl. Domino)

Jméno prvoroze-
ného dítěte. Tvář 
vašeho muže. Váš 
věk a adresa. Co 
když se vám to-
hle všechno začne 
ztrácet z paměti? 
Claire má fungují-
cí manželství, dvě 
dcery, všetečnou 

matku a… Alzheimera. Dříve měla i prá-
ci, kterou milovala, ale kdo by zaměst-
nával učitelku, jež trpí ztrátou paměti? 
Claire se zoufale snaží zachovat alespoň 
to, o co ji ještě nemoc nepřipravila, a tak 
si na radu terapeuta pořídí Knihu vzpo-
mínek. Zapisuje momenty z minulosti 
i současnosti, protože ví, že brzy budou 
její řádky to jediné, co po ní manželovi 
a dětem zbude. Román Kniha vzpomí-
nek je neobyčejně silný příběh, smutný 
i povzbudivý zároveň. 

Lars Kepler
Stalker
(nakl. Host)
Před devíti lety 
byl pastor Rocky 
Kyrklund odsou-
zen za brutální 
vraždu a svěřen 
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do psychiatrické péče. Z události si nic 
nepamatuje – od tragické autonehody 
trpí opakujícími se výpadky paměti. Ve 
stejnou dobu, kdy se Rocky znovu vra-
cí do společnosti, někdo policii pošle 
video ženy v okně. Následujícího dne 
je nalezena mrtvá. Brutalita vrahova 

Blur
The Magic Whip

Na konci dub-
na spatřilo světlo 
světa nové, v po-
řadí osmé studio-
vé album anglické 
rockové kapely 
Blur. Na rozdíl od 

předchozího Th ink Tank ho kapela na-
hrála ve své původní sestavě, tedy včet-
ně kytaristy Graham Coxona. Hudebníci 
prý dokonce před nahráváním desky 
absolvovali společnou terapii, aby s její 
pomocí vyřešili své spory z minulosti. Na 
albu je vidět, že slavná formace má stále 
co nabídnout.

Frank Sinatra 
Ultimate Sinatra

Americká swin-
gová legenda by 
se letos v prosinci 
dožila stých naro-
zenin a to se musí 
oslavit! Jak jinak 
než vydáním ko-

lekce jeho hitů. Po celém světě vypukne 
k tomuto významnému výročí velkolepá 
show spojená s řadou akcí a tu odstar-
tovalo právě CD vydané v několika ver-
zích. Základní deska obsahuje dvacet pět 
nejpopulárnějších hitů, digitální edice 
má o jednu skladbu více a vrcholem je 
deluxe edice na čtyřech cédéčkách zahr-
nující hned stovku známých skladeb.

Nová hudba

útoku vyšetřovatele dovede k Rocky-
mu. Policii přijde další videonahrávka. 
Nikdo nerozumí tomu, co se to děje. 
A Joona Linna, bez něhož je policie bez-
mocná, více než před rokem zmizel. 
Skoro všichni si myslí, že je mrtvý. Sko-
ro všichni.

ahuje dvacet pět
digitální edice

a vrcholem je
cédéčkách zahr-
ých skladeb.
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Kulturní tipy na květen a červen

Pozvánka: Velké hvězdy 
a velké hity v Praze
Ani letošní jaro nebude chudé, co do po-
čtu pražských návštěv světových hudeb-
ních hvězd. V O2 areně se jich v květnu 
a červnu představí hned několik a je 
na co se těšit. Jeden z nejúspěšnějších 
světových hitmakerů, kapela Roxette, 
vystoupí 21. května v rámci svého ev-
ropského turné k třiceti letům na scé-
ně. Jeden z nejslavnějších DJů součas-

nosti, David Guetta, se do Prahy vrátí po 
pěti letech a velkou show zde předvede 
5. června. Do třetice všeho dobrého pak 
fanoušky potěší americká rocková le-
genda Kiss, která u nás bude koncerto-
vat 8. června – na svém turné slaví čty-
řicáté výročí.

Prague Food Festival 2015
V poslední květnový víkend bude 
Královská zahrada Pražského hradu 
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United Islands of Prague opět rozezní 
centrum metropole
Česká metropole opět přivítá unikátní 
hudební festival, termín letošních „Os-
trovů“ je stanoven na 18. až 20. června. 
Loni festival navštívilo okolo šedesáti 
tisíc lidí, i tentokrát se očekává podob-
ný počet návštěvníků, přičemž vstup je 
jako každoročně zdarma.

Centrum Prahy se promění ve festi-
valový areál. Hlavní pódium bude situ-
ováno v Kinského zahradě na Smíchově, 
zde fanoušci uslyší zajímavé zahranič-
ní kapely a největší hvězdy z programu 
akce. Ostrov Kampa bude patřit world 
music a alternativní hudbě. Nově zre-
konst- ruovaný Střelecký ostrov zase 
potěší fanoušky jazzu. Novinkou letoš-
ního ročníku je pódium umístěné na 
Dětském ostrově, kde si přijdou na své 

hlavně vyznavači hip hopu a elektro-
nické hudby. 

Bohatý bude také doprovodný pro-
gram. Janáčkovo nábřeží se promění 
v jakýsi boulevard připomínající tržiště. 
Zde si návštěvníci Prahy i festivalu užijí 
nabídku poctivého jídla a pití. Kolem-
jdoucí a příležitostní muzikanti budou 
mít možnost vyniknout na přítomné 

Čeští i zahraniční hudební umělci, 
několik různých hudebních stylů, dobré 
jídlo a pití a především 
dobrá zábava. Festival 
United Islands opět 
bude spojovat – pražské 
ostrovyi lidi přicházející 
za zážitkem.

ích stylů, dobré 

é 
í 

tradičně hostit festival dobrého jídla 
a pití pořádaný vyhlášeným gurmánem 
Pavlem Maurerem. Prague Food Festival 
i letos nabídne gastronomické zážitky 
v podání nejlepších českých šéfkucha-
řů a podniků. Přijďte potěšit své chuťové 
pohárky. 

Tolik hlav: Kamil Střihavka 
režisérem
Tak tomu se říká překvapení! Kdo by 
byl řekl, že se muzikálový Jesus Christ 
Kamil Střihavka vrhne na režírování di-
vadelní hry. „Člověk by si měl plnit své 

sny,“ nechal se slyšet, a jeho vlastní čino-
herní představení nazvané Tolik hlav už 
má dokonce za sebou premiéru! Téma-
tem hry je přátelství a zrada v kontextu 
přelomu 70. a 80. let v Československu. 
Autorovým přáním je, aby se především 
mladí lidé dokázali v dnešní uspěchané 
době odtrhnout od televizních obrazo-
vek, počítačů a tabletů a najít si chvil-
ku na kulturu. Do hlavních rolí režisér 
Střihavka obsadil Zdenu Hadrbolcovou, 
Kristýnu Leichtovou, Jana Dolanského 
a Jana Zadražila. Představení můžete na-
vštívit v pražské Baráčnické rychtě.
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Open Mike Stage. Doprovodný program 
ale bude připraven na mnoha dalších 
místech celého festivalu – o zábavu tedy 
bude postaráno. 

United Islands of Prague chtějí spojo-
vat. A to nejen pražské ostrovy, na nichž 

vytvoří unikátní festivalový areál, který 
nemá v Evropě obdoby, ale hlavně ná-
vštěvníky. Ti mají jedinečnou příležitost 
zažít nezapomenutelný víkend, všichni 
společně, v centru naší metropole.

KOMPLETNÍ
 INFORMACE 

A PROGRAM FESTIVALU
NAJDETE NA WWW.
UNITEDISLANDS.CZ 
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V KINECH OD 30. DUBNA 2015 

Je prostě báječná 
Nebudeme si nic nalhávat, Isabel je 
lehká holka. Nejstarší profesí se sna-
ží našetřit, aby se mohla stát hereč-
kou, ostatně jako každý v New Yorku. 
Jakmile ale opravdu vstoupí na Broad-
way, spustí lavinu bláznivých situací 
a zábavy. Někdo se do ní totiž zamiluje 

Hodnotíme: • • •• •  • •

a někdo zas až moc dobře poznal její 
neřestnou kariéru. A všichni jsou tak 
trochu ženatí nebo vdané. Živelná ko-
medie plná zmatků a dobře mířených 
facek, v hlavních rolích s Imogen Poots, 
Owenem Wilsonem či Jennifer Aniston. 
V roli Quentina Tarantina se objeví sám 
režisér!

Jimmyho tančírna
Před vypuknutím irské občanské války 

otevřel odvážný aktivista Jimmy Gralton 
taneční sál, kde se lidé mohli vzdělá-

Hodnotíme: • • •• •  • •

Viděli jsme v kině

Trailer k filmu

Trailer k filmu
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Šílený Max: Zběsilá cesta 
Šílený Max, pronásledovaný svou po-
hnutou minulostí, je přesvědčen, že je-
diný způsob, jak přežít, je vydat se na 
osamělou pouť. Narazí však na skupinu 
prchající pustinou ve vyzbrojeném obr-
něném vozidle, v jejímž čele stojí elitní 

Imperator Furiosa. Citadelu, odkud pr-
chají, tyranizuje Immortan Joe, kterému 
kdosi odcizil něco nenahraditelného. 
Rozzuřený vojenský vůdce svolá všech-
ny své gangy a ve vysokooktanové sil-
niční válce nemilosrdně pronásleduje 
prchající rebely.

Hodnotíme: • • •• •  • •

vat, bavit, diskutovat a hlavně tancovat. 
Popularita Jimmyho tančírny rostla – 
postupně se stala místem revolučních 
myšlenek, rozvíjení talentů, svobody 
a splněných snů. Její volnomyšlenkářská 
reputace však upoutala pozornost státu 

a církve, což přinutilo Jimmyho utéct ze 
země a tančírnu zavřít. Po deseti letech 
se vrací do rodného Irska, kde se však 
znovu střetává s omezováním osobní 
svobody i kultury. Proto se svoji slavnou 
tančírnu rozhodne znovu otevřít…
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Client Service Manager: Petra Bohatá | Inzerce: Ditta Dvořáčková, ditta.dvorackova@copu.cz, tel.: +420 603 196 614
Foto: archiv, Ondřej Hošt, Jan Branč, Shutterstock
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PRAHA
 COSTA COFFEE -

ITALSKÁ
Italská 1, Praha 2

po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-20.00 hod.

 COSTA COFFEE - MORÁŇ
Karlovo náměstí 8, Praha 2

po-pá: 6.30-21.00 hod.
so-ne: 8.00-19.00 hod.

COSTA COFFEE 
MY NÁRODNÍ

Národní 63/26, Praha 1
po-pá: 6.30-21.00 hod.

so: 7.00–21.00 hod.
ne: 8.00–21.00 hod.

 COSTA COFFEE 
TYLOVO NÁMĚSTÍ

Bělehradská 102, Praha 2
po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-20.00 hod.

 COSTA COFFEE - 
PROVAZNICKÁ
Provaznická 1, 

Praha 1 - Staré Město
po-pá: 8.00-22.00 hod.
so-ne: 9.00-22.00 hod.

COSTA COFFEE - MŮSTEK
stanice metra A Můstek, 
Václavské nám., Praha 1
po-pá: 7.00-19.00 hod.
so-ne: 8.00-19.00 hod.

COSTA COFFEE – 
HRADČANSKÁ

 stanice metra A
Hradčanská,

Praha 6
po-pá: 7.00-19.00 hod.

so: 9.00-17.00 hod.
ne: zavřeno

COSTA COFFEE - 
PALLADIUM

náměstí Republiky 1, Praha 1
po-st: 8.00-21.00 hod.
čt-pá: 8.00-22.00 hod.

so: 9.00-22.00 hod.
ne: 9.00-21.00 hod.

 COSTA COFFEE - 
PASÁŽ ROKOKO

Václavské náměstí 794/38, 
Praha 1 - Nové Město

po-pá: 7.30-20.30 hod.
so-ne: 9.00-19.30 hod.

COSTA COFFEE - 
ATRIUM FLORA

Vinohradská 151, Praha 3
po-pá: 7.30-21.00 hod.
so-ne: 8.00-21.00 hod.

 COSTA COFFEE - DBK
Budějovická 1667/64, 

Praha 4 - Krč
po-pá: 6.30-20.00 hod.
so-ne: 9.00-19.00 hod.

 COSTA COFFEE - 
ROZTYLY

Tomíčkova 2144/1, 
Praha 4 - Roztyly

po-pá: 7.30-18.00 hod.
so-ne: zavřeno

Kavárny Costa Coff ee



 COSTA COFFEE - 
CENTRUM CHODOV, 

2. PODLAŽÍ
Roztylská 2321/19, 
Praha 4 - Chodov

po-pá: 8.30-21.00 hod.
so-ne: 9.30-21.00 hod.

COSTA COFFEE - 
CENTRUM CHODOV, 

0. PODLAŽÍ
Roztylská 2321/19, 
Praha 4 - Chodov

po-pá: 7.30-21.00 hod.
so-ne: 9.00-21.00 hod.

 COSTA COFFEE - 
BB CENTRUM

Vyskočilova 4, Praha 4 
- Pankrác

po-pá: 7.30-18.00 hod.
so-ne: zavřeno

COSTA COFFEE 
OC NOVÝ SMÍCHOV
Plzeňská 8, Praha 5

po-pá: 7.30-21.00 hod.
so: 8.30-21.00 hod.
ne: 9.00-21.00 hod. 

COSTA COFFEE - RUZYNĚ
Terminál sever 2, 
Praha 6 - Ruzyně

po-pá: 7.30-22.00 hod.
so-ne: 8.00-21.00 hod.

PARDUBICE

COSTA COFFEE - AFI PALÁC
Masarykovo nám. 2799, 

Pardubice
po-so: 9.00-21.00 hod.

ne: 10.00-21.00 hod.

COSTA COFFEE
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 

PARDUBICE
po-pá: 5.30-20.00 hod.
so-ne: 9.30-21.00 hod.

LIBEREC
COSTA COFFEE - OC NISA

České mládeže 456, 
Liberec

po-pá: 9.00-21.00 hod.
so-ne: 9.00-21.00 hod.

COSTA COFFEE - OC FORUM
Soukenné náměstí 669/2a, 

Liberec IV – Perštýn
po-ne: 9.00-20.00 hod.

TEPLICE
COSTA COFFEE - 

OC OLYMPIA
Srbická 464, Teplice

po-pá: 8.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-21.00 hod.

COSTA COFFEE - PASÁŽ OASIS
Sokolovská 394/17, 

Praha 8 - Karlín
po-pá: 7.00-20.00 hod.

so: 9.30-17.00 hod.
ne: zavřeno

COSTA COFFEE - OC LETŇANY
Veselská 663, 

Praha 9 - Letňany
po-pá: 9.00-21.00 hod.
so-ne: 9.30-21.00 hod.

 COSTA COFFEE - 
OC SPEKTRUM

Obchodní ulice 113, 
Čestlice - Praha-východ
po–pá: 8.00–21.00 hod.
so–ne: 9.00–21.00 hod.

 COSTA COFFEE - VODIČKOVA
Vodičkova 33/709, Praha 1

po-pá: 7.00-22.00 hod.
so-ne: 8.30-21.00 hod.

OSTRAVA
 COSTA COFFEE - OSTRAVA
Costa Coff ee - Ostrava 

OC Forum Nová Karolina
po-pá: 8.00-21.00 hod.
so-ne: 9.00-21.00 hod. 

PLZEŇ
COSTA COFFEE - OC PLAZA

Radčická 2, Plzeň
po-pá: 9.00-21.00 hod.
so-ne: 9.00-21.00 hod.

Více informací naleznete na www.costa-coff ee.cz 
a www.facebook.com/CostaCoff eeCZ

Kavárny Costa Coff ee

KAVÁRNY 
POSTAVENÉ V NOVÉM
EVO DESIGNU

KAVÁRNA 
S LETNÍ 
ZAHRÁDKOU
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