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Ostružinová horká čokoláda  
zahřeje a pohladí 

Costa Coffee dárky 
pro milovníky kávy

Rádi pro vás otvíráme 
nové kavárny!

Vánoční koření pro 
pohodový závěr roku 

Jaké by to byly svátky 
bez vůně skořice, va-
nilky nebo hřebíčku?

Vánoční koření při
spívá ke slavnostní 
atmosféře, dokáže 

však také pomoci při někte
rých neduzích, které s sebou 
hektický závěr roku přináší. 

Vanilka uklidňuje mysl
Opojná vanilka se řadí mezi 
nejdražší koření světa. Va
nilkové lusky jsou tobolky 
tropické liánovité orchideje, 
která roste vysoko v koru
nách stromů. Nejkvalitnější je 
madagaskarská bourbonová 
vanilka. Vznešený přívlastek 

Šťastnéa veselé

VĚDĚLI JSTE?

VŮNĚ KOŘENÍ PŘISPÍVÁ 

K POHODOVÉ SVÁTEČNÍ 

ATMOSFÉŘE. NĚKTERÉ DRUHY 

MAJÍ NAVÍC POZITIVNÍ VLIV 

NA ZDRAVÍ A PSYCHICKÉ 

ROZPOLOŽENÍ.

COOL
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jí propůjčila francouzská královská ro
dina Bourbonů, podle níž se kdysi jme
noval ostrov Réunion, kde se vanilka 
dodnes pěstuje ve velkém množství. 

Proč si dopřát vanilku o svátcích? 
Odstraňuje pocity napětí a nervozity, 
které někdy provázejí velké rodinné 
 sešlosti. 

Skořice podporuje trávení
Nejlepší skořice pochází z ostrova Srí 
Lanka. Získává se z kůry skořicovníku, 
která vytváří po usušení charakteristic

ké dvojité ruličky. Loupání kůry se na 
Srí Lance považuje za umění, které se 
dědí z generace na generaci. 

Když to náhodou o Vánocích přeže
nete s bramborovým salátem, přidejte 
si skořici do horkého nápoje nebo do 
pokrmu. Zlepšuje trávení, působí proti 
nadýmání a podporuje chuť k jídlu.

Kardamom povzbuzuje tělo
V kuchyni se používají buď celé sušené 
tobolky nebo častěji nadrcená či nam
letá semena. Kardamom vyniká inten
zivní kafrovitou chutí, která je velmi 
palčivá. U východních národů je karda
mom častou součástí směsí koření, jako 
je indická garam masala, arabská bahá
ra či etiopské berbere. V arabském světě 
se přidává běžně do kávy a čaje. 

Cítíte se v závěru roku psychicky vy
čerpaní? Čaj nebo káva s kardamomem 
pomáhá při stresu, únavě, přepracování 
nebo depresi. 

Hřebíček osvěžuje dech
Hřebíček je uzavřený květ tropické
ho stromu hřebíčkovce. Poupata se po 
sklizni suší na vzduchu, poté se použí
vají celá nebo mletá. Hřebíček je sou
částí mnoha kořenících směsí, jako je 
kari, garam masala nebo francouzská 
směs quatre épices. 

Sváteční návštěvu ohromíte svěžím 
dechem, když před jejím příchodem 
rozžvýkáte jeden celý hřebíček. 

UŽIJTE SI VŮNI VÁNOČNÍHO 
KOŘENÍ V KAVÁRNÁCH 
COSTA COFFEE

Nechte se omámit svátečními vůněmi. Va-
nilkový nebo skořicový sirup MONIN vám 
přidáme na přání do jakékoliv kávy. Perníkové 
Caffè Latte s našlehaným mlékem, sirupem 
s příchutí perníku a kopečkem šlehačky vám 
připomene atmosféru tradičních českých 
Vánoc. K tygřímu skoku do nového roku po-
vzbudí černý čaj, skořice, kardamom a hře-
bíček v orientální kávě Tiger Spice. Kromě 
tygra přináší do Costy exotickou kávu i tu-
kan. Toucan Mango se připravuje ze směsi 
černého čaje, manga, vanilky, skořice a kar-
damomu. Pokud dáváte přednost zelenému 
čaji, sáhněte po želvě, Turtle Green Tea, za 
níž se line vůně medu, vanilky a kardamomu.  
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V polovině září vyrazil červený Cos-
ta Coffee Van křivolakými uličkami 
Prahy na britské velvyslanectví. Na 
kávu se sešli zaměstnanci ambasády, 
mezi nimi i britská velvyslankyně 
v Praze Jan Thompsonová. Rychlost, 
se kterou dokázali dva baristé rozložit 
pojízdnou kavárnu, sklidila mezi pří-
tomnými obdiv. Protože počasí mělo 
letní charakter, podávaly se kromě 
teplých i studené nápoje. Paní vel-
vyslankyně si objednala Americano 
a nad šálkem nám ochotně zodpo-
věděla několik otázek týkajících se – 
samozřejmě – především kávy. 

Jan Thompsonová: 
Kéž by Costa  
otevřela pobočku 
poblíž britské 
ambasády!

Na pár slov
 Vede v Británii káva nebo čaj? 

Je pravda, že tradičně dávali Britové 
přednost čaji před kávou. Čaj byl náš ná
rodní nápoj, kterého se vypilo několik 
šálků denně. Postupem času se ale pří
stup změnil. Lidé se naučili si kávu vy
chutnávat a jsou ochotni za kvalitní kávu 
utratit hodně peněz. V každém měs
tě i v každé vesnici najdete kavárny na 
vysoké úrovni. Například řetězec Costa 
 Coffee je u nás velmi oblíbený a pobočky 
má opravdu všude. Nedokážu říct, zda se 
těší větší oblibě káva nebo čaj, už proto, 
že v Británii žije mnoho lidí pocházejí
cích z různých kultur s odlišnými zvyky. 
Ale mohu říct, že káva je obecně velmi 
populární.

 Jsou Britové zvyklí připravovat si 
kávu doma?
Britové si doma někdy připravují kávu 
z instantních směsí, ale hodně lidí si na 
domácí přípravu kávy pořizuje malé ká
vovary nebo si ji připravuje z mleté kávy 
ve french pressu. Káva je ovšem přede
vším společenská záležitost. Dnes na
jdete v Británii víc kaváren než čajoven. 
Čaj si lidé stále připravují doma, ale když 
si chtějí dát opravdu dobrou kávu,vy
jdou si na ni ven. 

 Ochutnala jste někdy pravého české-
ho „turka“?
Párkrát jsem „turka“ vyzkoušela, jednou 
mi ho připravila maminka mé kolegy
ně. Nemůžu říct, že by to bylo tak špat
né. Ale káva v kavárnách Costa Coffee je 
rozhodně lepší! 
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KULTURNÍ STŘÍPKY

Koncert Elton John 
 26. 11. O2 arena Praha

Koncert Chinaski 
11., 12. a 13. 12.  

Lucerna Music Bar Praha

 Jaké kávě dávají Britové přednost? 
Káva doplněná mlékem se u nás pije více 
než například v Itálii, ale jinak máme 
v oblibě podobné druhy kávy jako všude 
v Evropě. Po cestě do práce se lidé „na
kopnou“ Espressem, relaxují u Cappuc
cina, zkrátka podle nálady. 

 A co tradiční „čaj o páté“?
Čaj o páté s koláčky a sendviči jako ze 
seriálu Panství Downton, to je tradice, 
která už vymřela. Lidé bývají o páté vět
šinou ještě v práci. Ale je pravda, že když  
přijdou večer domů, připraví si větši
nou čaj. Čaj vnímáme jako nápoj, který 
zklidňuje, káva naopak povzbudí. Občas 
se konají čaje o páté při zvláštních příle
žitostech, jako je oslava narozenin v re
stauraci. Není to však tak časté.

 Zajdete někdy na kávu do Costy? 
Jsem moc ráda, že máte v České repub
lice tolik kaváren Costa Coffee a že ex
pandují kromě Prahy i do dalších měst. 

Británie nebyla nikdy v pozici lídra na 
kávovém trhu, a o to víc mě těší, že u vás 
slaví takový úspěch právě tato britská 
značka. Sama si občas zajdu v Praze do 
kavárny Costa Coffee. Nejraději mám 
tu na Hradčanské. Chodím poblíž do 
tělocvičny a ráda si skočím po cviče
ní na šálek kávy. Bylo by skvělé, kdyby 
Costa Coffee otevřela pobočku i blízko 
 ambasády!

 Jakou kávu si objednáváte?
Americano. Černé, bez mléka. Dodává 
mi energii. Každý den si ho dám dva až 
tři šálky. Snažím se ho pít spíše v první 
polovině dne, abych neměla problémy se 
spánkem. Večer si dopřávám zklidňují
cí šálek čaje. Espresso nepiji, to je na mě 
příliš silné. A nevyhledávám ani  Caffè 
Latte, Cappuccino nebo Flat  White, pro
tože nemám ráda mléko v kávě.



NOVÉ PRODUKTY COSTA COFFEE TIMES 04 | 2016 | WWW.COSTA-COFFEE.CZZE SVĚTA COSTY COSTA COFFEE TIMES 06 | 2016 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ

Perníkové Caffè Latte 
vykouzlí vánoční atmosféru

JEDEN AŽ TŘI SHOTY 

ESPRESSA – PODLE VELIKOSTI NÁ-

POJE – S NAŠLEHANÝM 

MLÉKEM, SIRUPEM S PŘÍCHUTÍ PER-

NÍKU A KOPEČKEM ŠLEHAČKY, 

ZE KTERÉHO NA SVÁTEČNÍ 

SHON SHLÍŽÍ MALÝ PERNÍKOVÝ 

PANÁČEK. PERNÍKOVÉ CAFFÈ LATTE 

PŘIVOLÁ KOUZELNOU VÁNOČNÍ AT-

MOSFÉRU, I KDYBY SE 

SNÍH NEDOSTAVIL. 

Javorové Cappuccino  pro vaše tajná přání
Skořice a hřebíček patří neodmyslitelně ke svátečním dnům. Jestli se vám ne-chce do pečení ani do výzdoby, nasajte vůně koření v našem Javorovém Cappu-ccinu. Káva je ochucená javorovou omáč-kou se špetkou soli, která rafinovaně podtrhuje chuť nápoje. A protože svátky jsou časem kouzel a překvapení, Cappu-ccino jsme pro vás ještě vylepšili. Mléč-nou mikropěnu na povrchu zdobí prášek, kterému přezdíváme Costa Magic Dust, magický prach Costa. Zavřete oči, napij-te se a něco si přejte. 
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Vánoční 
čokoládový dort: 
Návrat k tradici 
provoněné 
rumem
O svátcích je v kuchyni živo. Poctivé peče
ní vyžaduje hodně másla, smetany, kakaa, 
vajec a taky kapku rumu. Přesně takový je 
náš vánoční dort. Jemný čokoládový piš
kot proložený vrstvami máslového krému 
voní lákavě rumem. Zlatá čokoládová po
sypka na povrchu dortu připomíná, že je 
čas vybalit vánoční ozdoby a koupit svíč
ky na stromeček. 

Káva a popcorn? Lahodný sirup s pří
chutí popcornu je pro naše Caffè Latte 
jako stvořený. Lehký pražený tón pop
cornového sirupu se skvěle doplňuje 
s chutí karamelové omáčky. V lahod
ném kávovomléčném nápoji vyladě
ném na zimní notu si můžete vychutnat 
i několik nadýchaných zrnek karame
lového popcornu usazených na šlehač
kovém kopečku. 

Originální spojení chutí v Karamelovo-
popcornovém Caffè Latte



Facebook.com/MarksandSpencer
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Začněme třeba v Kambodži. Jed
na z nejchudších zemí v regionu 
zvolna ožívá po řádění Rudých 

Khmerů. Ti tady v sedmdesátých letech 
na čas krvavě vládli, pak dlouhá léta stej
ně krvavě bojovali s vládou. Až po smrti 
jejich vůdce Pol Pota v roce 1998 hnu
tí zaniklo. Naštěstí. Tím se totiž konečně 
otevřela možnost pro turisty, aby začali 
tuto nádhernou zemi prozkoumávat.

Historie Kambodže je vepsaná do 
zdejších památek. A není to ledajaká 
historie – dech vám vyrazí hlavně le
gendární chrámy Angkoru, což jsou po
zůstatky někdejší mocné Khmerské říše 
sahající až do dnešního Laosu, Thajska 
a Vietnamu. Jakmile u nich stanete, oka
mžitě vám dojde dech, řeč i superlativy. 
Angkor je rozsáhlý, velkolepý, úžasný… 
Jen těžko najdete na planetě jiné místo, 
které se mu vyrovná. A rozhodně ho ne
najdete v jihovýchodní Asii. 

Kambodža a Malajsie. 
Objevte nové asijské perly
Přemýšlíte, kam se vypravit během letošní zimy? A co se místo 
tradičních hor vydat tentokrát třeba do Asie? Vyhněte se ale 
„profláknutým“ destinacím, jako je například Thajsko nebo 
stále populárnější Vietnam, a zkuste místo toho objevit nové – 
například Malajsii nebo Kambodžu. Nemusíte se bát. Lidé jsou 
tam milí a optimističtí, mají až nakažlivé úsměvy a z obou zemí 
si přivezete kromě suvenýrů také spoustu skvělých zážitků, na 
které budete ještě dlouho vzpomínat.

Angkor Wat. Největší a nejzachovalejší chrám v Angkoru, který je zobrazen i na kambodžské státní vlajce. Je jednou z nej-častěji navštěvovaných památek na světě.
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Zázemí v Siem Reapu
Zbudujte si zázemí ve městě Siem Reap 
a vyhraďte si na Angkor několik dnů. Bě
hem jednoho či dvou totiž nic nestihnete 
a je škoda vláčet se přes půl zeměkoule 
jen na rychlý průlet tak pozoruhodným 
areálem. Mezi trojici chrámů, které byste 
měli v Angkoru stoprocentně vidět, patří 
centrální Angkor Wat, jehož věže najde
te i na kambodžské státní vlajce, podi
vuhodný Bayon s mohutnými kamen
nými tvářemi či fotogenický Ta Prohm, 
jehož ruinami prorůstají kořeny stromů 
jako obrovití hadi. 

Ačkoli je Siem Reap považován pře
devším za vstupní bránu ke komplexu 
Angkor, nevynechejte ho ze svého iti
neráře. Není to jen noclehárna mezi ná
vštěvami chrámů v Angkoru, ale rychle 
rostoucí, rušné město, které je díky příli

vu turistů ze všech koutů světa novodo
bým Babylonem. Čas si tu můžete ukrátit 
nákupy na tržištích, ponocováním v ba
rech okolo Starého trhu nebo návštěvou 
muzea pozemních min. A nevynechejte 
ani nedalekou plovoucí vesnici na jezeře 
Tonlé Sap. 

Chaotická a přitažlivá metropole
Za návštěvu samozřejmě stojí i chaotic
ká, ale zároveň notně přitažlivá metro
pole Phnom Penh. Leží na říčním břehu, 
který vtiskl celému městu kouzelnou 
atmosféru – zdejší nábřeží patří opravdu 
mezi ty nejkrásnější. Zvlášť když okolo 
rostou elegantní hotely, stylové restau
race i zajímavé bary jako houby po deš
ti. Pro milovníky městských radostí je 
to skutečně zaslíbené místo, kde mohou 
neúnavně objevovat všechny tajné in
gredience khmerské kuchyně. 

Pokud chcete z místní kuchyně něco 
vyzkoušet, dejte si třeba „amok“, což 
je navzdory zajímavě znějícímu názvu 
opravdová delikatesa – jde o pečenou 
rybu s chilli a kokosem a je to zdejší ná
rodní jídlo. Nebojte se a některé lahůdky 
si dopřejte i v pouličních stáncích, které 
k Asii zkrátka patří – možná vám nebu
dou vonět fritované tarantule nebo sma
žení cvrčci, ale nudle „mee“ nebo rýžo
vá kaše „bobor“ vás nezklamou. 

S plným žaludkem pak zajděte do Tuol 
Sleng, což je bývalá škola, která v letech 
1975 až 1979 sloužila Rudým Khmerům 
jako vězení. Během své vlády tu věznili 
zhruba šestnáct tisíc lidí, z nichž přežilo 
jen dvanáct. Všichni ostatní byli popra

Terasa „malomocného krále“. Dostala ná-
zev podle krále Džajavarmana VII., který 
údajně trpěl leprou. Sloužila k pohřebním 
obřadům a kremacím královské rodiny.
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veni nebo umučeni. Nyní je věznice mu
zeem genocidy, která připomíná to nej
horší, co se v dějinách země odehrálo. 

Země opravdových úsměvů
Ale chmury nejsou to, s čím si ve vzpo
mínkách Kambodžu spojíte. Je to naopak 
země úsměvů. Říká se to sice o Thajsku, 
ale v Kambodži to nejspíš platí mnohem 
více. Pro Kambodžany je totiž úsměv 
stejně přirozený jako dýchání. Drsný zá
žitek ze Tuol Sleng tak rychle spláchněte 
douškem nasládlého piva Angkor, pro
cházkou podél řeky či projížďkou v ně
kterém ze člunů. Můžete také vypustit 
z klece ptáčka pro štěstí. 

A pak, když už se budete znovu usmí
vat spolu s místními, se vydejte třeba do 
honosného Královského paláce. Mimo

chodem, věděli jste, že současný kam
bodžský král Norodom Sihamoni studo
val u nás a mluví plynně česky? Hned se 
tu budete cítit o fous víc jako doma. Krá
lovský palác je krásným místem, kde na
vzdory všudypřítomnému ruchu Phnom 
Penhu panuje opravdový klid. Kousek 
od paláce je Národní muzeum s rozsáh
lými sbírkami khmerského umění. Ani 
to byste neměli vynechat.

Za návštěvu v Kambodži stojí ještě 
Sihanoukville s úžasnými plážemi, za
chovalé a okouzlující koloniální měs
to Battambang či úžasný chrám Prasat 
Preah Vihear umístěný na vrcholku 
hory na hranici s Thajskem (výhledy 
jsou odtud opravdu nezapomenutelné). 
A když budete mít dost času, vydejte se 
do jedné z nejodlehlejších provincií Ra
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tanakiri – objevíte tu vodopády, 
kráterová jezera, slony, gibony 
a zažijete spoustu dalších dob
rodružství. 

Je toho samozřejmě mnohem 
více, ale to už by nám nezbyl pro
stor na Malajsii, další lahodnou 
asijskou hostinu, kde na každém 
kroku ochutnáte nějakou novou 
a neočekávanou lahůdku. 

Pestrý koktejl pláží, měst, 
ostrovů i hor
Malajsie je rozlehlá země, nabí
zející pestrou směsici zážitků – 
najdete tu vše od rušných měst 
přes nádherné pláže, romantické 
ostrovy až po tajemnou džungli 
a lákavé horské vrcholy. 

Branou do země je Kuala Lum
pur, což je v současnosti jedna 
z nejoslnivějších asijských me
tropolí. Už dávno to není shluk 
chatrčí, dnešní Kuala Lumpur 
naopak ohromuje sebevědomou 
architekturou. Prim mezi zdej
šími mrakodrapy hrají proslulá 
dvojčata Petronas Twin Towers, 
ale za zmínku stojí i KL Tower, 
což je jedna z nejvyšších volně 
stojících staveb planety. 

Až se do sytosti vynadívá
te na výškové budovy, nechte 
se okouzlit zábavou v pulzující 
čtvrti Bukit Bintang. Tady na
jdete také asi ten nejzajímavěj
ší bar ve městě – Heli Lounge 
na plošině pro vrtulníky není 

ohraničený žádným zábradlím. Uff! Z vyhlíd
ky v tomto baru také odhalíte, jak moc zelený 
Kuala Lumpur je. Opravdu jde o jedno z nejze
lenějších měst v celé jihovýchodní Asii. 

Ráj (nejen) pro plážové povaleče
Na Kuala Lumpur vám budou stačit dva tři dny, 
pak už byste se měli zase posunout o město dál 
– třeba se vydat do Georgetownu, historického 
hlavního města státu Penang, kde najdete do
konalý mix koloniální britské a tradiční čínské 
architektury. Díky tomu je koneckonců město 
zapsáno na seznam UNESCO. Nejlepší je bez
cílně se toulat zdejšími malebnými uličkami 
a nechat se překvapovat tím, co objevíte za dal
ším rohem. 

Pak už ale vyrazte lodí do Langkawi. Po tří
hodinové plavbě objevíte ráj zaslíbený plážo
vým povalečům. Zdejší bílé pláže a uhrančivě 
smaragdové moře vám bleskově dobijí baterky. 

Phnom Penh. Kambodžská metropole s necelým milionem obyvatel, která se v posledních letech bouřlivě rozvíjí a kterou stojí za to vidět. Je atraktivní a stále modernější. 
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U mořských vln se můžete válet celé dny, 
ale nudit se nebudete, i když toužíte po 
troše aktivnějšího odpočinku. Na výběr 
je toho hodně od výletu lodí na okolní 
ostrovy přes krmení orlů nebo opic, ná
vštěvu krokodýlí farmy až po vycházku 
do džungle. Zvláště v noci to může být 
napínavý zážitek. 

Jestliže vám ještě zbyde pár dnů a bu
dete je chtít strávit v Malajsii, máme pro 
vás několik tipů navíc. Třeba můžete 
uskutečnit výstup na vrchol Mt. Kinaba
lu – jasně, je to trochu náročnější a vý
stup zabere dva dny, ale pozorovat odsud 
východ slunce je dokonalou odměnou 
za všechnu tu námahu. 

Úžasná je také výprava do nejstaršího 
národního parku v zemi Taman Nega

ra či na nádherný ostrov Palau Pangkor, 
kde vás počasí nejspíš nikdy nevypeče – 
sluneční paprsky zalévají zdejší bílé pís
čité pláže takřka automaticky. 

Kuala Lumpur. Jeho název znamená 
v překladu „blátivé město“, ale takové 
není ani náhodou. Patří k nejmodernějším 
metropolím na světě a místní mu neřek-
nou jinak než KL. 

Šťastné
a veselé
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Medová horká čokoláda vás vrátí do dětství

Také jste jako malí chodili tajně do spíže ulamovat 

čokoládu a ulizovat med? V předvánočním zmat-

ku si toho nikdo ani nevšiml. Naše horká medová 

čokoláda se šlehačkou a čokoládovou omáčkou 

vás vrátí zpátky do dětství, i když nemá příchuť 

zakázaného ovoce. 

Ostružinová horká čokoláda zahřeje a pohladí
Horká čokoláda doplněná ostružinovým siru-pem, šlehačkou, třešňovou polevou a čokolá-dovými hoblinkami z pravé belgické čokolády je nepřekonatelnou kombinací lehce natrpklé ostružinové chuti, sametové smetany a hřejivé čokolády. 

PODLE STARÉ 

MEXICKÉ LEGENDY 

DAROVAL KAKAOVÉ BOBY 

LIDEM AZTÉCKÝ BŮH, 

QUETZALCOATL. 

NÁPOJ Z NICH VYROBENÝ SE 

PROTO OZNAČOVAL 

ZA BOŽSKÝ.
 

Costa Coffee jezdí za vámi
Od jara do podzimu jste si mohli dopřát 
naši skvělou kávu i jinde než v kamenné 
kavárně. Vybrali jsme dvacítku sportov-
ních a kulturních událostí, na kterých 
podávali naši baristé kávu v červenobí-
lém stanu nebo z mobilní značkové ka-
várny známé jako Costa Coffee Van. 

Jako partner cyklistického seriálu Kolo 
pro život provázela Costa vybrané zá
vody po celé České republice, v říjnu se 
účastnila tradiční Velké pardubické. Ka
várna Costa Coffee nechyběla ani na kul
turních akcích. Před prázdninami to byl 
první ročník Prague Metronome Festivalu 
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V říjnu tohoto roku se Costa  

Coffee účastnila tradiční Velké pardubické.

Jako partner cyklistického seriálu Kolo pro život provázela Costa Coffee vybrané závody po celé České republice.

a tradiční festival United Islands 
of Prague. Skvělá káva se podáva
la i na hudebním festivalu Krásný 
ztráty Live 70, na módních akcích 
Festival Fashion Market v Kar
lových Varech a Plzeň Fashion 
Days v Plzni, na F.O.O.D. pikniku 
v pražském parku Ladronka nebo 
na Noir Film Festivalu pro nároč
né diváky na Křivoklátě. Už se tě
šíme, až zase příště vyjedeme do 
terénu! 
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COSTA VAN ZA VÁMI PŘIJEDE KAMKOLIV!

Na Costa kávu nemusíte jen do kavárny. Od letošního léta křižuje naši vlast pojízdná 
 kavárna Costa Coffee, která nabízí stejně kvalitní kávu jako v kamenné kavárně. Stylový 
Costa Van vyráží pravidelně na sportovní, společenské a kulturní akce, kde se těší 
velkému zájmu návštěvníků. 

Vůz na podvozku Renault Master vás překvapí svým promyšleným vybavením. Je zcela sobě-
stačný, pokud nemá přístup k elektřině, může z vlastních zdrojů pohánět veškeré vybavení až po 
dobu 20 hodin. Pomocí vysoce výkonného kávovaru připraví akreditovaní Costa Coffee baristé až 
50 nápojů za hodinu. Díky dvěma mixérům může pojízdná kavárna nabízet i ledové kávy a ovocné 
mixované nápoje. Ve voze nechybí ani chladicí vitrína na zákusky a trouba na čerstvé pečivo. Zá-
kazníci ocení i zabudované kvalitní ozvučení, které zpříjemní šálek kávy pod širým nebem. 

NA KÁVU 
Z COSTA VAN SE 

SEŠLI ZAMĚSTNANCI 
BRITSKÉHO VELVYSLANEC-

TVÍ V PRAZE, VČETNĚ 
VELVYSLANKYNĚ  

JAN THOMPSONOVÉ. 
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Pohádková káva z Costa Coffee na cestu
O Vánocích se do pohádek zaposlouchají i dospělí. O statečném sněhulákovi, O stydlivém ptáčkovi, O neposlušném tučňákovi, O Mikulášovi, který za-bloudil. Zpříjemněte si den a dejte si v Costa Coffee kávu s sebou v kelímku s pohádkovým motivem. Cestou si můžete vymýšlet příběhy ukryté v „ple-tených“ obrázcích jako od ovčí babičky.

Vánoční 
čokoládový muffin: 
Koncentrované 
čokoládové 
potěšení 
Jestli vaše srdce hoří pro čokoládu, 
přinášíme vám o letošních Vánocích 
to pravé ořechové. Pardon. To pra
vé čokoládové. Čokoládový muffin 
je vskutku čokoládový. Vychutnej
te si  kakaové piškotové těsto s nápl
ní z belgické čokolády. A protože čo
kolády není nikdy dost, zdobí muffin 
ještě mléčná čokoládová kostička.
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Je ti teplo, děvenko? 

Vědci prokázali, že ačkoliv vnitřní 
tělesná teplota mužů a žen je té
měř stejná, změny v okolní tep

lotě vnímají ženy výrazně citlivěji než 
muži. Důvodem je odlišná tělesná konsti
tuce, metabolismus a hormonální změny. 
Ženy jsou většinou drobnější, přesto vní
mají teplotní rozdíly větší plochou těla. 
Mají také méně svalové hmoty, která ge
neruje až jednu třetinu tělesného tepla. 

Ruce a nohy na druhém místě
Hlavní rozdíl tkví v rozdílném hospodaření 
s teplem. Když klesne okolní teplota, začne 
odvádět oběhový systém ženy krev z povr
chu těla a z končetin do jeho středu. Žena si 
tím udržuje v teple především orgány po
třebné pro udržení případného plodu, za
tímco ruce a nohy má chladné. Muž přitom 
stejný pokles teploty téměř nezaznamená. 

Nespím, přitápím 
Podle lékařských výzkumů ovlivňuje po
cit chladu i psychiku. Chlad potlačuje pro
dukci serotoninu, který mimo jiné půso
bí na emoce, chuť k jídlu a také na kvalitu 
spánku. Tím se vysvětluje, proč promrzlé 
ženy bloudí v noci po bytě a nastavují to
pení na vyšší teplotu. 

Ráno vstanete a zjistíte, že váš partner opět nastavil topení na 
minimum, i když se venkovní teplota pohybuje v noci okolo bodu 
mrazu. Přitopíte a večer se situace opakuje. Nebojte se, váš protějšek 
vás nechte trápit. Je mu zkrátka objektivně tepleji než vám. 

Oblékáte si druhý svetr, zatímco jemu
stačí tričko?  Je to tím, že reagujete
na změny okolní teploty citlivěji 
a odlišně hospodaříte s teplem.

VĚDĚLI JSTE?

ŽENY SE CÍTÍ 

PŘÍJEMNĚ V PROSTORÁCH 

VYTOPENÝCH NA 24–25 °C. 

TO JE O 2,5 °C VÍCE 

NEŽ U MUŽŮ.   



NOVÉ PRODUKTY COSTA COFFEE TIMES 04 | 2016 | WWW.COSTA-COFFEE.CZSPECIÁL PRO ŽENY COSTA COFFEE TIMES 06 | 2016 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ

Lapač snů: 
Dárek pro klidný 
spánek  
Nejkrásnější jsou dárky s příběhem, 
navíc vlastnoručně vyrobené. Tradiční 
indiánský talisman, kterému se říká 
lapač snů, není složitý na výrobu 
a určitě potěší i ty, kteří upadají do 
rozpaků nad pletenými ponožkami 
a vyšívanými obrázky.  

Magický kruh, který má chránit klidný spánek, 
pochází od indiánů kmene Odžibvejů z oblasti 
Velkých kanadských jezer. O vzniku lapače snů 
se vypráví několik legend. Podle jednoho z příbě
hů je to dar Pavoučí ženy, která o indiánský kmen 
pečovala. Když se lidé z kmene rozešli do čtyř 
koutů Severní Ameriky, nemohla se již Pavoučice 
o všechny postarat. Naučila proto indiánské ženy 
vyrábět kruhové talismany. Zavěšovaly se nad 
kolébky miminek, aby chránily jejich spánek, ale 
sloužily k ochraně i dospělým. 

Kruh vyrobený z vrbových proutků nebo zví
řecích šlach připomínal slunce. Síť uvnitř obruče 
z rostlinných vláken napodobovala přesně struktu
ru pavoučí sítě. Podle legendy se v ní zlé sny a myš
lenky zachytily a ráno se spálily na popel pod prv
ními slunečními paprsky. Dobré sny prošly malým 
otvorem uprostřed a usadily se v mysli spáče. Pro 
případ, že by lidé nestihli utkat dostatek sítí, převtě
lila se Pavoučí žena do pavouků, aby jim pomohla. 
Pavouky si proto podle indiánů musíme předchá
zet. Chrání nás a pomáhají. 

JAK HO VYROBIT?

Na výrobu lapače můžete použít 
kromě proutí již hotový kovový 
nebo dřevěný kroužek. Na omotání 
základu poslouží kožená šňůrka, 
stužka nebo proužek látky, na vý-
plet tenký provázek nebo šňůrka. 
Nezapomeňte do sítě vplést korál-
ky, které představují čtyři světové 
strany, a peříčka symbolizující 
vlastnosti ptáků. Indiáni zavě-
šovali na lapače soví peříčka jako 
symbol moudrosti a peří orla jako 
symbol odvahy.
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MIKE EVANS 
VINYL

Náš svět se sice stále digitalizuje, ale mi-
lovníci hudby dobře vědí, že ty pravé na-
hrávky se nacházejí na gramodesce. Proto 
prodej vinylových alb stále prudce stoupá. 
Kniha Mikea Evanse je okázalou vizuální 
oslavou úžasných dějin a triumfálního ná-
vratu tohoto média. Autor vytahuje z polic 
a přepravek těžké osmasedmdesátky a živé 
pětačtyřicítky, výstřední EP i kultovní LP. 
Hlavní pozornost přitom věnuje zejména 
vývoji desek od šelaku k vinylu, tajemství 
zpráv z koncových drážek, limitované edice, 
barevné vinyly a luxusní 180gramové ree-
dice, nad nimiž jásají fanoušci i sběratelé. 
Vychází v nakladatelství Slovart

Obaly éry psychedelie
Jen vzácně se mohlo umění obalu hu
dební nahrávky předvést v takové síle, 
jako v psychedelické éře konce 60. let 
20. století. Opulentní designy, evoku
jící stavy na halucinogenech, by bez 
svých dvanáctipalcových pláten nikdy 
nemohly fungovat.

Klasické psychedelické umění se 
často objevovalo na plakátech uměl
ců, k nimž patřili Rick Griffin, Victor 
Moscoso, Wes Wilson a studio Mouse 
& Kelley ze San Franciska a Hapshash 
and the Coloured Coat (Michael Eng
lish a Nigel Weymouth), Michael McI
nnerney a Martin Sharp z Velké Bri
tánie. Tito designéři tvořili i obaly alb, 
která se stala ikonami květinové doby.

Mustrem byla deska Rubber Soul od 
Beatles z roku 1965, záměrně zkres
lený snímek a nakreslený nápis byly 
předzvěstí „zdrogovaných“ designů, 
které se záhy začaly množit. Podobně 
i desku Revolver (1966) zdobila ilust
race Klause Voormana, která byla sice 
černobílá, ale našly se na ní přesně ty 
složité detaily, ve kterých si libovaly 
alternativní plakáty a časopisy.

Když roku 1967 dorazila v explozi 
barev psychedelie, nahrávací společ
nosti ji rychle přijaly za svou. Ve Spo
jených státech kapely často zaměstná
valy kreslíře, jejichž dílo znaly. Kapela 
Grateful Dead, oblíbenci hippíků ze 
západního pobřeží, měla na svém epo
nymním debutu z roku 1967 obal od 
studia Mouse & Kelley a kapela Steve 
Miller Band využila na své desce Chil
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dren of Future z roku 1968 služeb Vic
tora Moscosa.

Do konce desetiletí svítivé barvy 
a vířivé fonty zahltily stovky obalů el
píček. Stejně jako hudba uvnitř, někte
ré byly nezapomenutelné a jiné méně. 
Mezi nejopěvovanější patřila druhá 
deska britských hardrockových pio
nýrů Cream, Disraeli Gears (1967), oz
dobená neuvěřitelnou montáží z díly 
návrháře plakátů a ilustrátora under
groundových časopisů Martina Shar
pa. Stejně jako on, i holandští návrháři 
známí pod přezdívkou The Fool (Si
mon Posthuma a Marijke Kogerová) 
pracovali i v dalších oborech; v přípa
dě druhých jmenovaných to bylo navr

hování šatstva pro londýnský obchod 
Apple patřící kapele Beatles. Svou sto
pu mezi návrhy obalů zanechali pro
střednictvím čiré psychedelické fan
tazie na obalu alba The 5000 Spirits of 
The Layers of the Onion od kapely The 
Incredible String Band.

Psychedelická éra sice zakrátko 
skončila, ale výbuchy představivos
ti návrhářů ovlivnily novou vlnu vý
razných designů. Když počátkem 70. 
let nastoupil progresivní rock, rozšíři
li umělci typu Rogera Deana a Storma 
Thorgersona umění obalu elpíčka ještě 
o další parametry a beze zbytku využili 
možnosti nabízené dvanáctipalcovými 
výkladními skříněmi vinylových alb.
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Marta Davouze
Loď v Bretani
Mladá fronta a. s.
Po bestselleru Dům v Bretani, který vy
volal velký ohlas u čtenářů, přichází 
autorka s dalšími příhodami ze svého 
bretaňského domova, ze svých cest do 
Česka a z dovolených po Evropě. Jako 
obvykle jsou její historky zábavné, mísí 
se v nich laskavý humor se sarkastic

Knihy  
doporučuje 
knihkupectví 
Neoluxor

Potěší vaši knihovnu
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kými postřehy, přičemž nešetří nikoho, 
ani sebe. Jednu kapitolu pojala ve formě 
fiktivního interview pro tisk. Odpoví
dá v něm na nejčastější dotazy, které jí 
její publikum klade, text však obsahuje 
i hlubší reflexe o lidském bytí.

Vendula Pačesová
Zapadávání
Jonathan Livingstone
Po Zastřihávání křídel je tu druhá vtip
ná a chytrá kniha minipříběhů ze života 
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jedné tak trochu vadnoucí ženy. Spi
sovatel Michal Viewegh o autorce řekl: 
„Miniatury Venduly Pačesové překvapí 
dobrým postřehem i trefným vtipem. 
Autorka má bezesporu dobrý pozorova
cí talent, její humor je inteligentní i mile 
cynický, což dostatečně vyvažuje absen
ci velkého příběhu. Pokud by se jí v bu
doucnu povedlo pospojovat tyto čtivé 
miniaturky v ucelený příběh, mohl by 
vzniknout dobrý román.“

Zdeněk Svěrák, 
Ladislav Smoljak
Filmové komedie I.
Cosmopolis
Máte rádi nejúspěšnější filmové komedie 
autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Ladi
slav Smoljak? Pak nesmíte opomenout 
tuto knihu, která přináší to nejlepší z je
jich komediální tvorby. Najdete v ní pět 
divácky nejúspěšnějších filmových ko
medií, které se zapsaly do zlatého fondu 
české kinematografie. V knize na vás 
čekají i pasáže, které se do filmů nevešly.
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Rádi pro vás 
otvíráme nové kavárny! 
Brno si na Costu muselo počkat, ale výsledek stojí za to. Zcela první 
brněnská Costa Coffee kavárna v Josefské ulici přivítala návštěvníky 
na začátku září a od té doby je v ní stále živo. Na začátku září přibyla 
další kavárna Costa Coffee na pražském Letišti Václava Havla, 
konkrétně v bezcelní zóně na nástupním prstu C Terminálu Sever 2, 
kde slouží k rychlému občerstvení těsně před odletem.
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Interiér brněnské kavárny nese prv
ky nového designu Atlas, který se hlá
sí vybavením, konstrukčními prvky, 

grafikou a barevnými tóny k londýnským 
kořenům kavárenského řetězce. Útulnost 
prostoru, ve kterém se nešetřilo s poctivým 
dřevem, umocňuje kombinace červené, 
modré a oranžové barvy.   

Často se nás ptáte, jestli vyroste Costa 
také ve vašem okolí. A my odpovídáme: 
V budovatelském úsilí nepolevujeme, 

I chvíli před odletem 

si můžete vychutnat 

skvělou kávu a občerstvení 

v kavárně na nástupním 

prstu C Terminálu 2 Letiště 

Václava Havla. 

určitě dojde i na vás. Aktuálně otevíráme 
kavárny na rohu ulic Ječné a Štěpánské 
v Praze a ve Fashion Areně Prague Out
let v pražských Štěrboholech, kde si urči
tě rádi odpočinete nad šálkem naší kávy 
mezi vánočními nákupy. 

Nový design Atlas se inspiruje 
Londýnem, domovským městem 
Costa Coffee.
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Objednejte si kávu a něco na zub, 
posaďte se a v klidu si projeďte 
vánoční seznam. Navštívit 
babičku, koupit jmelí, zajít na 
koncert, objednat rybu, sejít se 
s kamarády. Nestresujte se s tím, 
co vás nebaví a na co nemáte čas. 
Vánoce přijdou i bez umytých 
oken a dvaceti druhů cukroví. 
Sváteční náladu navodí naše 
kokosky, linecké nebo nugátový 
řez, vůně kávy a úsměvy baristů.

Vánoční nugátový řez
Máte rádi nugát? Ohledně jeho původu kolu
je spousta dohadů. Jedna z historek vypráví 
o holčičkách Lise a Lině, které žily se svou 
tetou Manon ve francouzském městě Mon
télimar. Manon byla skvělá kuchařka, ob
zvlášť ráda se věnovala pečení. Když jednou 
přichystala pro neteře výtečný dezert, děv
čata nadšeně vykřikla: „Teto Manon, ty nás 
ale rozmazluješ!“, ve francouzštině: „Tante 
Manon, tu nous gâtes!“ Poslední dvě slovíčka 
zněla jako „nugát“, a podle nich se také po
jmenoval tetin dezert. Ať tomu věříte, či ne, 
vyzkoušejte náš nugátový řez s bohatou vrst
vou mléčné čokolády a nasekanými lískový
mi oříšky. Dezert korunují zlaté čokoládové 
plátky a sladká jogurtová poleva.

Kokosová makronka: Vánoční kokosový polibek 
Na povrchu jsou křupavé, uvnitř vláčné, 
zkrátka kokosky, jak mají být. Díky našleha
ným vaječným bílkům se rozplývají, sotva se 

VÁNOČNÍ 
NUGÁTOVÝ ŘEZ 

JE PLNÝ KVALITNÍ
 ČOKOLÁDY.

S Costou máte napečeno!

dotknou jazyka. Třetinu obsahu těsta 
tvoří strouhaná kokosová dužina, jejíž 
vůně je pro Vánoce tak typická. 

Linecké cukroví: V Linci ho nehledejte 
Kdybyste pátrali v rakouském Linci 
po původu lineckého cukroví, nara
zíte pravděpodobně na marmeládou 
slepovaná kolečka, kterým se říká „li
necké oči“. Podobají se našemu „sle
povanému“, nepečou se však z linec
kého, nýbrž z takzvaného křehkého 
těsta. Linecké cukroví zkrátka nemá 
s Lincem a jeho slavným koláčem nic 
společného. Jestli jste klasiku vánoč
ních tabulí letos ještě neochutnali, 
zakousněte se do našeho máslového 
lineckého pečiva slepovaného mali
novou marmeládou. Tuto pochoutku 
jsme pro vás na období Vánoc připra
vili v podobě zvonečků.  
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Ořechy si nadělujte po celý rok.  
Jsou zdravé

Ořechy jako symbol mnohosti nesměly dříve chybět na žádném 
štědrovečerním stole a často ležely i pod vánočním stromkem. 
S jejich pomocí se věštilo, jak bude vypadat následující rok: Čím 
více jadýrek ze čtyř rozlousknutých ořechů bude pěkných, tím 
lepší budoucnost všechny čeká. 

Štědrovečerní zvyky už se příliš 
nedodržují a ořechy pod stro
mečkem asi žádné dítě nepotěší. 

Jako hvězdy mezi potravinami by ale 
ořechy měly mít v jídelníčku své čestné 
místo, a to nejen o svátcích. 

Proč chroupat po celý rok? 
Ořechy se po právu řadí mezi superpo
traviny. Obsahují velmi prospěšné ne
nasycené mastné kyseliny a další látky, 
které chrání srdce. Zvláště vlašské oře
chy se doporučují pacientům po infark
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tu myokardu. Díky vitamínům skupi
ny B a minerálním látkám jsou ořechy 
a oříšky ideální pochoutkou pro ty, kdo 
mají pocuchané nervy. Obsahují také zi
nek, a proto pomáhají zlepšit stav vlasů, 
pleti a nehtů. Především lískové oříšky, 
vlašské ořechy, mandle a para ořechy 
se mohou pochlubit vysokým podílem 
vápníku. 

Nejlépe po ránu a bez vaření 
Obsah tuků v ořeších je vysoký, takže 
je třeba hlídat si množství. Doporuču
je se zařadit je do jídelníčku spíše po 
ránu, aby dodaly tělu potřebnou star
tovací energii. Ořechy jezte převážně 
v syrovém stavu. Tepelnými úpravami 
se může snižovat účinnost prospěšných 
látek. 

Z ořechů si připravte máslo, tvaroh 
a mléko 
Hledáte alternativu k živočišnému mlé
ku? Namočte mandle přes noc do vody, 
propláchněte je a nasypte do mixéru. 
Přidejte vodu, mandle rozmixujte do
hladka a přeceďte přes plátýnko. Mand
lové mléko si přidávejte ráno do ovesné 
kaše nebo je rozmixujte s ovocem jako 

výživný koktejl. Máte chuť na netra
diční „tvaroh“? Rozmixujte kešu oře
chy s trochou vody na jemnou kašičku. 
Z ořechů lze připravit i máslo. Ořechy, 
například vlašské,  namočte, odstraňte 
z nich slupky, vsypte je do mixéru a při
dejte k nim několik polévkových lžic 
oblíbeného za studena lisovaného oleje. 
Vše mixujte, dokud nedosáhnete kré
mové konzistence. 

Na svatebních hostinách zvláš-tě v jižních zemích nesmějí chybět mandle. Novomanželé je dostávají obalené v cukru, aby si uvědomili, že je v manželství čekají sladké i hořké chvíle.

Jako zdravá svačinka 
postačí hrstka ořechů, pět 
až šest kousků.



Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna 
jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company. 

1. krok
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Chystáte se na nákup vánočních dárků? Neprodírejte se letos 
davy v obchodních centrech. Zajděte do nejbližší kavárny Costa 
Coffee a pořiďte všechno najednou. Konvičku pro maminku, 
hrneček pro babičku, zrnkovou kávu pro šéfa.   

Costa Coffee dárky pro milovníky kávy 

4
5

6
1

2

2

3

Termohrnek Contigo zahřeje u srdce

1
Nad červenou termoskou Contigo 
prvotřídní kvality s nápisem Costa 

roztaje i ledová královna. Designová 
ocelová termoska značky Contigo o ob
jemu cca 430 ml pojme naši kávu veli
kosti primo i medio a uchová ji teplou 
po dobu až čtyř hodin. Systém uzávěru 
autoseal zaručuje, že se lahev sama uza
vře, jakmile ji pustíte z ruky. Samočinný 

mechanismus uzavírání tak zabrání ná
hodnému rozlití tekutiny, a vy si ji mů
žete bez obav uložit do tašky a vydat se 
třeba na zimní sváteční výlet.

Termohrnek Costa nepotřebuje balicí papír

2
Termohrnek Costa, do kterého se 
vejde až 480 ml vašeho oblíbeného 

nápoje, je ideálním vánočním dárkem 
pro všechny milovníky kávy. Vybírat 

PEČLIVĚ A S LÁSKOU 

ZABALENÉ BALÍČKY 

COSTA PRODUKTŮ BUDOU 

K DISPOZICI 

OD 1. PROSINCE 2016.
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můžete ze dvou variant – červená nebo 
stříbrná s decentním vánočním moti
vem. Díky atraktivnímu vzhledu hrnků 
si nemusíte lámat hlavu s balicím papí
rem a stužkami a můžete ho rovnou vy
stavit na čestné místo pod vánočním 
stromkem.

S hrnečkem nešlápnete vedle

3
Výběr dárku je někdy pěkný hla
volam. Někdo už všechno má, jiný 

nic nechce... Hrneček je sázka na jisto
tu. Kromě klasických hrnečků, do kte
rých se v Costa Coffee připravuje káva, 
můžete pořídit pod stromeček i vánoč
ní hrnek Costa se zimními motivy 
o objemu 360 ml.

Kávu jsme pro vás exkluzivně zabalili 

4
Sháníte dárek, který krásně voní, 
chutná a skvěle vypadá? Zadání 

splňuje dárkové balení naší směsi kávo
vých zrn Mocha Italia vytvořená zakla
dateli kavárenského řetězce bratry Bru
nem a Sergiem Costovými, která se 
v takřka nezměněné podobě vyrábí do
dnes. Zrnkovou nebo již namletou směs 
o váze 250 gramů můžete zakoupit 
v elegantní Costa plechovce.

Mocca press konvička potěší celou rodinu

5
Nerezová mocca press konvička ve 
dvou velikostech na tři či šest šál

ků umožňuje klasickou přípravu espre
ssa za použití vysokého tlaku vodní páry. 
Spolu s  příslibem pravidelné ranní kávy 
až do postele udělá radost celé rodině. 

Darujte zážitky s vůní kávy

6
Už vám došla fantazie, nemáte čas 
obcházet obchody, bojíte se, že 

šlápnete s dárkem vedle, ale darovat pod 
stromeček peníze se vám opravdu ne
chce? Pak jsou skvělým řešením dárko
vé karty v hodnotě 250 Kč, 500 Kč nebo 
1 000 Kč v elegantních deskách.

*Nabídka se vztahuje na všechny kávové 
nápoje, bude vám účtován pouze nápoj 
s vyšší cenou.

VÁNOČNÍ BALÍČKY  
OD COSTA COFFEE

Své blízké můžete obdarovat dvěma druhy 
vánočních balíčků. Jeden obsahuje keramic-
ký Costa hrnek s vánočním motivem, kávu 
Mocha Italia v elegantní plechovce, placku 
s vašimi oblíbenými kávovými hesly a mo-
tivy a dvě poukázky na druhý šálek nápoje 
stejného druhu zdarma. Ve druhém najdete 
kromě keramického hrnečku a balení kávy 
Mocha Italia také vánoční termohrnek Cos-
ta, dvě placky a čtyři poukázky na druhý 
nápoj zdarma*. 
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Rautujeme bez 
ostychu, leč slušně

Vybírejte očima. Pokud jste se jídla  dotkli, dejte si ho na talíř, i kdybyste ho pak nejedli.

„Naber mi tam něco,“ prosí smutnýma 
psíma očima můj táta pokaždé, když se 
spolu ocitneme na akci, kde se občerst
vení podává samoobsluhou, neboli for
mou rautu na bufetových stolech. Ra
ději by odešel domů hladový, než aby 
překonal ostych a došel si jídlo na talířek 
naservírovat sám. Zažíváteli na večír
cích, recepcích, oslavách a plesech po
dobný stud, když si máte jít stoupnout 
do fronty a požádat kuchaře o kousek 
vepřové kýty, vězte, že zbytečně. Hosti
tel vás pozval na raut, abyste se na něm 
dobře pobavili a také najedli. Raut je 
společenská událost i gurmánský zá
žitek zároveň. I tady však platí „všeho 
s mírou“. Raut není o přecpávání, ale 
také o konverzování a seznamování!

Zbytečnost ostychu už jsme si vy
světlili, teď pojďme k té slušnosti. I raut 
má svá nepsaná pravidla. V první řadě 
čekáme na to, až bude otevřen. Nesluší 
se začít jíst, když ještě hostitel proná
ší úvodní řeč. Pokrmy bychom si měli 
brát ve správném pořadí, tedy nejdří
ve studené, poté teplé předkrmy, pří
padně polévku, pak hlavní chody a na 
závěr dezerty. Jednotlivé chody se ne
mají na talířku míchat! Pro každý chod 
si dojdeme zvlášť, klidně opakovaně, 
a vždy použijeme čistý talíř i příbor. 
Číšníci jsou připraveni odnášet špinavé 

nádobí a je nevhodné odkládat použitý 
příbor na ubrousek s tím, že si ho na 
další jídlo vezmu znovu. 

Na talíř si nandaváme jen přiměřené 
množství jídla. Raději si dojdeme „při
dat“, než aby nám jídlo přepadávalo 
přes okraj. Sledujeme, z které strany se 
stojí fronta, abychom nikoho nepředbí
hali. I ve frontě se dá pěkně společen
sky konverzovat. Pokud už na talířku 
něco máme, během čekání neuzobá
váme, ať se na vás ta parmská šun
ka usmívá sebevíc! Jídlo si nabíráme 
kultivovaně a vždy k tomu použijeme 
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překládací příbor, který je u mísy při
praven, nikoli vlastní. Na každý pokrm 
použijeme daný příbor, nemícháme 
chutě! Nad mísami se příliš nenaklá
níme, aby nám do nich nespadl třeba 
vlas, a celkově dbáme na hygienu. Po
kud si u bufetové snídaně krájíme pe
čivo (chleba, bagetu), vždy jej druhou 
rukou držíme v látkovém ubrousku, 
nikdy se jej nedotýkáme holou rukou! 

Jíme až u koktejlového stolku, pří
padně stranou vestoje. Když si talířek 

nemáme kam položit, volíme takové 
pokrmy, které se dají jíst jen vidličkou 
a nemusí se krájet. A co dělat, když nám 
kousek jídla upadne na zem? Rozhod
ně nesbírat (zakopnout pod stůl), od 
toho jsou tu číšníci. Totéž platí i o pří
boru. Na závěr ještě jedna rada: Na rau
tu není ubrousků nikdy dost. Berte si je 
pokaždé, i k nápojům.

Dobrou chuť a kulinářský 
zážitek přeje Petra



obchodní a stavební

volejte: +420 736 488 000 | pište: info@guzman.cz | www.guzman.cz

Už více než 15 let 
stavíme špičkové 

dřevostavby 
systému 

Haas Fertigbau. 
Postaráme se 

o váš vysněný dům 
od začátku do 

konce.
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Před letošní zimou to vypadá, že 
výrobci lyží, bot a dalšího vyba
vení upustili od experimentování, 

třeba se šířkou lyží, a mnohem víc vsa
dili na uspokojení zákazníků všech cílo
vých kategorií – od té nejpočetnější ly

Co letos pofrčí na sjezdových svazích? Někdo bude možná 
zklamaný. Žádná revoluce se totiž podle expertů ze Ski 
magazínu nekoná. Ale to vlastně vůbec nevadí. Proč? No přece 
proto, že dobře vymyšlené a fungující věci se před letošní 
lyžařskou sezonou mohly ještě vylepšit. Nejdůležitější je, 
že v pestré nabídce najde ty své lyže či lyžařské boty každý.

Hurá na lyže!  
Revoluce se ale nekoná

žující veřejnosti až po fajnšmekry typu 
freeriderů.

Komfortní jízda, to je klíč
Jednou z klíčových vlastností letošních 
modelů lyží je to, aby se na nich dalo 

HIT LETOŠNÍ ZIMY? KOMFORT PRO LYŽAŘE!
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jezdit komfortně a také bez větší náma
hy. Prostě lyže, které nabízejí vedle onoho 
komfortu i toleranci k chybám a vstříc
nost k lyžařům, kteří zkrátka nejsou těmi 
dokonalými a bezchybnými hrdiny zdo
lávajícími i ty nejnáročnější sjezdovky.

Dalším zásadním prvkem, na první 
pohled neviditelným, ale rozhodně po
znatelným, je úbytek hmotnosti. Použití 
uhlíkových vláken a dalších technologií 
umožňuje výrobu lyží, které jsou lehčí, 
ale to neznamená, že by měly být méně 
výkonné než jejich předchůdci. 

Vyhřívané lyžáky
Co bylo ještě před několika lety považo
váno za téměř nemravný luxus, tedy vy
hřívané vložky do lyžařských bot, je dnes 
stále oblíbenějším, běžnějším a přede
vším praktickým doplňkem lyžařského 
vybavení.

CZECH SKIPASS

Už se nemůžete dočkat prvního lyžování? 
Pořiďte si unikátní sezonní skipas, který vám 
otevře turnikety 175 lanovek a vleků ve 
23 českých skiareálech, a můžete si užívat 
190 km sjezdovek. Celosezonní skipas pro 
dospělého přijde na 11 000 Kč.

Pravdou je, že kvalitní set vyhřívaných 
vložek se zdrojem, například od firmy Si
das, není právě tou nejlevnější záležitostí, 
ale na druhou stranu, funguje perfektně. 
A pozor! Ani si ho nemusíte kupovat. Od 
letoška ve spolupráci s firmou Salomon 
budou lyžáky s vyhřívanou vnitřní botič
kou k mání v lyžařských půjčovnách.

Zimní spánek? Pro golf neplatí
Pravda, jedno ze zažitých golfových rčení praví, že není 
špatné počasí, ale pouze špatně oblečený golfista, ale kdo už 
někdy zažil na golfu pořádné řádění živlů, nebude nejspíš tak 
úplně souhlasit. Navíc přichází období, které golfu v našich 
zeměpisných šířkách nepřeje: zima. Ale pravověrní golfisté 
nevěste hlavu – golf se dá hrát i v zimě. Třeba i na sněhu.

Během zimních měsíců se drtivá větši
na golfových hřišť v Česku zavírá, velká 
část golfových nadšenců také ukládá své 
hole k zimnímu spánku, leč existuje také 
početná skupina těch, kteří se nenechají 

zimou, sněhem ani mrazem odradit a ani 
nehledají provizorní úkryt v některém 
z golfových indoorů.

Prostě, golf pod širým nebem je tím 
jediným způsobem, jak ukonejšit zim
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PÁR TIPŮ PRO ZIMNÍ GOLF

Hrajte dvěma míčky
V zimě studené míčky tolik neléta-
jí. Hrajte dvěma. Jeden si zahřejte 
v kapse a střídejte je.

Hrajte ze zkrácených odpališť
Nestyďte se hrát klidně z červených 
odpališť. Rány jsou v zimě kratší, míč-
ky tolik nelétají.

Nezapomeňte na kulicha
Móda, nemóda. Hrajte v kulichu, pro-
tože přes 55 % tělesného tepla ztrá-
címe přes hlavu.

Používejte zimní týčka
To klasické se vám nejspíš do zmrzlé 
země ani nepodaří zapíchnout. Zkuste 
zimní týčko.

Nepodceňujte pitný režim
Pít je potřeba. Horká čokoláda a oby-
čejná voda jsou lepší variantou než 
alkohol.

ní golfový „absťák“. Což znamená navléknout 
na sebe o nějakou tu vrstvu oblečení více, mís
to obvyklé kšiltovky narazit na hlavu hřejivé
ho kulicha, přibalit do bagu něco tekutého pro 
vnitřní zahřátí a vyrazit.

Kam? Dobrou zprávou je, že některá golfo
vá hřiště se na zimu neuzavírají nebo nechávají 
otevřené aspoň cvičné plochy. A leckde nabízejí 
i komfort vyhřívaných krytých odpališť. To platí 
třeba pro pražské Hodkovičky, i v zimních mě
sících se hraje například též v Berouně, ve Staré 
Boleslavi nebo Bitozevsi. 

Přece jen ale v zimě platí, když sněhu na
padne příliš nebo mrazy sestoupí na hodnoty 
už hodně pod nulou, zavírají se i ta „nejotuži
lejší“ hřiště. V případě sněhové pokrývky pak 
leckterá mění golfovou nabídku v lyžařskou pro 
vyznavače bílé běžecké stopy.

I v Česku tu a tam vyrážejí golfoví nadšenci, 
aby se popasovali s nástrahami zimního golfu. 

V Hořehledech se hraje Kryogolf 
Open a věřte nevěřte, poprvé 
v tříleté historii turnaje se na
posledy hrálo opravdu na sně
hu. Všichni hráči se shodli, že 
šlo o nevšední zážitek. A není 
nad to dát si golfovou partii třeba 
o  silvestra.



NOVÉ PRODUKTY COSTA COFFEE TIMES 04 | 2016 | WWW.COSTA-COFFEE.CZSPECIÁL PRO MUŽE COSTA COFFEE TIMES 06 | 2016 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ

Sportovní pracháči:  
fotbal, tenis a basketbal

To, že se ve sportu točí obrovské peníze, 
je celkem známý fakt. I přesto vás mož
ná překvapí, že stovka nejlépe placených 
sportovců si jen za jediný rok vydělá přes 
tři miliardy dolarů. Roční účet pro prv
ních dvacet pět sportovců pak činí více 
než miliardu dolarů. Úlet? Možná. Ale 
teď už se podívejte, kdo patří letos na sa
mou špici finanční pyramidy.

Cristiano Ronaldo 
88 milionů dolarů 
Je to sice nagelovaný šampónek, ale má 
osmdesát osm milionů důvodů k široké
mu úsměvu. Portugalský fotbalový kou
zelník Cristiano Ronaldo se letos podle 
časopisu Forbes stal vůbec poprvé nejlé
pe placeným sportovcem světa. Štědrou 
sumičku poskládal díky pohádkovému 
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angažmá v Realu Madrid, díky kterému 
si přijde ročně na více než padesát mi
lionů dolarů, navíc uzavřel pár dalších 
tučných kontraktů se sponzory v čele 
s firmou Nike. 

Lionel Messi 
81,4 milionu dolarů
Zatímco značka Nike ulovila Ronal
da, Argentince Lionela Messiho má pod 
smlouvou Adidas. Jihoamerickému hra
čičkovi přistane ročně na účtu od spon
zorů necelých třicet milionů dolarů, 
dalších více než padesát milionů dolarů 
mu vyplácí spokojená Barcelona, jíž se 
ve třinácti letech upsal na kusu ubrous
ku a v jejíž mládežnické akademii pak 
vyrostl v současnou zářivou hvězdu 
světového fotbalu. 

Lebron James 
77,2 milionu dolarů
Americký basketbalista přepsal historii, 
když na konci loňského roku podepsal 
s firmou Nike doživotní sponzorský 
kontrakt. Bylo to poprvé, kdy společ
nost s „fajfkou“ v logu k něčemu tako
vému svolila. V Nike ale věděli, do čeho 
jdou, Jamese sponzorovali už od osm
nácti (do loňska tedy dvanáct let). Když 
vše půjde podle plánu, může si basket
balový fenomén díky unikátní smlouvě 
vydělat až miliardu dolarů. 

Roger Federer 
67,8 milionu dolarů
Co na tom, že švýcarský tenisový džen
tlmen vyhrál naposledy grandslam 

před čtyřmi lety. Roger Federer stále 
zůstává jedním z nejlepších hráčů na 
světě a skvěle se mu daří i mimo dvor
ce. Nejlépe o tom vypovídají čísla – za
tímco na turnajích vydělal necelých 
osm milionů dolarů, částka od sponzo
rů (např. Nike, Rolex, MercedesBenz, 
Credit Suisse) a ze startovného je téměř 
devítinásobná. 

Kevin Durant 
56,2 milionu dolarů
Skórovací mašina z basketbalové NBA 
na páté příčce finančního žebříčku těs
ně předstihla světovou tenisovou jed
ničku Novaka Djokoviče. Kevin Durant 
je s 27,4 body na zápas nejlepším z ak
tivních hráčů v zámoří a v historickém 
pořadí mu patří třetí místo. Čtyřnásob
ný král střelců NBA je proto velmi žá
daným zbožím. Největší balík peněz má 
od Nike – odhadem okolo třiceti milio
nů dolarů ročně. 
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Máte rádi hodinky? Tak spojte příjemné s užitečným a začněte 
je sbírat. Na rozdíl od nudných cihliček zlata tak budete mít 
doma něco, co vám bude dělat opravdu radost. Navíc je to 
skvělý způsob, jak investovat peníze, které se vám válejí na 
účtu. Máme pro vás tipy na pět kousků (a jeden bonusový), 
které by ve vaší nové sbírce rozhodně neměly chybět. 

Patero hodinek,  
které byste měli mít doma

Omega Speedmaster 
Tohle jsou hodinky, které byly už u do
bývání vesmíru. Na zápěstí je měl třeba 
Američan Neil Armstrong, když jako 
první člověk kráčel po Měsíci. Jsou 
krásné, užitečné a všestranné. Není co 
řešit, jasná volba. 

Rolex Submariner 
Seznamte se s nejčastěji kopírovaný
mi hodinkami na světě. Od padesátých 
let minulého století mají stejný design 
a není důvod ho měnit – můžete se 
s nimi vydat do hlubin oceánu i na ce
remonii ve smokingu. Skvělé hodinky, 
opravdová ikona. A navíc – jsou to „ro
lexky“. 
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Jaeger-LeCoultre Reverso 
Ikonické hodinky se sáho
dlouhou historií. Jsou hra
naté a trochu zvláštní – je 
totiž možné je otočit v pouz
dře ciferníkem k ruce. Mož
ná se vám nebudou líbit na 
první pohled, ale nakonec 
jim stejně neodoláte. Důvod 
je prostý – mají zkrátka svůj 
styl.

Grand Seiko Spring Drive 
Japonská značka nemá 
v Evropě takový věhlas, 
jaký by si zasloužila. Jistě, 
dole nenajdete nápis „Swiss 
Made“, ale to je tak jediné, 
co můžete těmto hodinkám 
vytknout. Jsou krásné, ori
ginální a vyrobené s maxi
mální pečlivostí k detailům. 

Bonusový tip 
Mezi pěticí doporučených 
hodinek chybí klasické 
české „primky“. A to by 
přece žádný patriot ne-
měl dopustit. 
Pokud tedy chcete mít ve 
sbírce i kus české hodi-
nařiny, zvolte třeba velmi 
povedený model Diplomat 
inspirovaný designem 
50. a 60. let.
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Breguet Type XXI 
Nádherné hodinky (nejen) pro piloty. 
Možná ty vůbec nejhezčí. A to je co říci, 
protože pokud je na trhu s chronome
try něčeho dostatek, tak jsou to prá
vě hezké letecké hodinky. „Breguety“ 
jsou tak povedené, že je budete chtít 
nosit pořád.  

PODRÁŽKA,  
KTERÁ SE NA LEDĚ NESMÝKÁ

Tak tohle se Vibramu vážně povedlo. Pro-
slulý výrobce podrážek totiž letos přišel se 
zajímavou novinkou – jmenuje se Arctic Grip 
a zabraňuje jakémukoliv smýkání na ledě. A to 
i na mokrém ledě, na němž to klouže nejvíce. 
Arctic Grip tak má našlápnuto změnit zažitý 
stereotyp, podle něhož není radno míchat 
gumu s ledem. V tomto případě ale drží pode-
šev na ledě jako přibitá a boty díky ní dokona-
le zabírají na všech typech zimních povrchů. 

Vibram se chlubí, že novou podrážku vy-
víjel dva roky, a dodává, že je na ledě třikrát 
účinnější než jakákoliv jiná podrážka, kterou 
dosud vyrobil. A podle prvních testů zámoř-
ských outdoorových magazínů to vypadá, že 
nejde jen o plané marketingové řeči. Zatím ale 
nebude Arctic Grip k mání na všech botách 
– exkluzivitu získala společnost Wolverine 
Worldwide, pod níž spadají i v Česku dobře 
známé značky jako Saucony či Merrell. První 
kousky s novou podrážkou by se měly na trhu 
objevit na konci roku, případně na začátku 
nového. 
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Karma, první dron od GoPro

Dlouho se na něj čekalo, v září ho Go
Pro konečně oficiálně ukázalo světu. 
První dron. Říkají mu Karma a měl by 
značce pomoci dobýt nový trh. Ten se 
sportovními kamerami si GoPro pod
manilo už dávno (i když to v poslední 
době už není taková hitparáda), takže 
se firma rozhodla vydat se do vzduchu. 
Svou novinku představila společnost 
spolu s kamerami nové generace Hero5. 

Dron má tříosý stabilizátor, který je 
možné vyjmout a používat pro stabi
lizaci videa natáčeného z ruky. Karmu 

lze lehce složit a váží něco málo přes 
kilo, ale nejdůležitější je to, co dokáže 
ve vzduchu – může létat rychlostí až 
54 km/h do vzdálenosti tří kilometrů 
a v maximální nadmořské výšce 4 500 
metrů. Poradí si i s větrem do rychlosti 
10 m/s. Baterie dronu vystačí na 20 mi
nut letu, nabití pak trvá asi hodinku. 

Pokud se vám to všechno líbí, při
pravte si 799 dolarů – tolik stojí Karma 
bez kamery. S kamerou Hero5 Session 
bude cena 999 dolarů, s verzí Hero5 pak 
1 099 dolarů. 

Šťastnéa veselé
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Léto je dávno za námi a spolu s ním i soutěž o nejvtipnější fotku 
na téma Léto s Costa Express na čerpacích stanicích Shell. 

Vítěz letní soutěže s Costa 
Express zamíří do Londýna

Vítěz Pavel Mlýnek propadl našim kávo
varům natolik, že jeden z nich požádal 
přímo na benzínce o ruku a romantic
kou chvíli nechal zdokumentovat. Jak 
se atraktivní červený stroj k žádosti po
stavil, nevíme. Jistě ale víme, že Pavel 
Mlýnek vyhrál zájezd do Londýna. Bla
hopřejeme také Martinovi Schindlerovi 
a Markovi Šmausovi, kteří na druhém 
a třetím místě získali hodnotné ceny od 
Costa Coffee a Shell.

COSTA EXPRESS

Automaty Costa Express na čerpacích sta-
nicích Shell vám připravují kávu z čerstvě 
umletých zrn směsi Mocha Italia a z čers-
tvého mléka. Vysoce technologicky pokro-
kové a snadno ovladatelné přístroje nabízejí 
oblíbené druhy káv a jiných nápojů, jako je 
Cappuccino, Espresso, Caffè Latte, Ameri-
cano, Čokočíno a další. Přehled všech míst 
s kávovarem Costa Express naleznete na 
www.costa-coffee.cz/costa/costa-express.
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Oslavte konec roku v divadle
Snažíte se každý rok, aby na silvestra nebyla nuda? Nechcete 
sedět u televize ani se mačkat někde na party? A napadlo vás 
někdy strávit konec roku v divadle? Divadla ABC a Rokoko 
letos přichystala dvě skvělá představení. Zažijete výjimečnou 
atmosféru, navíc vás čeká přípitek a ohňostroj na jevišti.

Divadle ABC se bude od 15 a 19 hodin hrát 
komedie Vím, že víš, že vím… se Simonou 
Stašovou a Michalem Dlouhým v hlav
ních rolích. Inscenace je plná překvape
ní, zvratů, krásných lží, bouřlivých scén 
i italského humoru. Zápletka je prostá. 

Soukromý detektiv si splete sledovanou 
osobu, a místo manželky prominentního 
politika začne sledovat úplně obyčejnou 
rodinu. Co se skrývá pod pokličkou zdán
livě všedních dní všedního manželského 
páru středních let?

PROŽIJTE LETOŠNÍ SILVESTR VE SPOLEČNOSTI HERCŮ DIVADLA ABC NEBO DIVADLA ROKOKO. MOŽNÁ DOPADNE JAKO NOC BLÁZNŮ NEBO SI BUDETE DO RÁNA OPAKOVAT VÍM, ŽE VÍŠ, 
ŽE VÍM...  
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Robbie Williams
Heavy Entertainment Show

Jedenáctá stu
diová deska Ro
bbieho Williamse 
s názvem Heavy 
Entertainment 
Show vychází 
digitálně, na CD 

a vinylu. Při natáčení novinky se dva
ačtyřicetiletý hudebník obklopil celou 
řadou hvězdných hudebníků. Nechy
běl Stuart Price, Guy Chambers, Bran
don Flowers, Ed Sheeran nebo legen
dární Serge Gainsbourg. 

Nová hudba

Moby
These Systems Are Failing

Americký au
tor elektronické 
hudby Moby vy
dává nové album 
nazvané These 
Systems Are Fai
ling, které je záro

veň první deskou jeho nového projektu 
Moby & The Void Pacific Choir. „Pořád se 
chováme jako naši předci, ženeme se za 
jídlem, ničíme přírodu, zabíjíme zvířa
ta i jeden druhého, udržujeme při živo
tě systémy, které už dlouho nefungují,“ 
uvádí k názvu alba umělec, který do 
hudby promítá své názory na svět. 

KOMENTÁŘE DIVÁKŮ

Vím, že víš, že vím… 
„Simona Stašová a Michal Dlouhý nezkla-
mali. Chvíli jsem se smála a chvíli mě mrazilo, 
přesně tak jak to má v divadle být. Výborně 
napsaná komedie! Chválím!“

Noc bláznů 
„Musím se přiznat, že mě představení úplně 
odzbrojilo. Nečekaná podívaná a skvělý zá-
věr. Určitě to musím vidět ještě jednou.“

A v Divadle Rokoko uvidíte, jak to do
padne, když v divadelním souboru máte 
pyromana, „mýtomana“, narkomanku, 
hudebníka závislého na lithiu, koktajícího 
právníka a další a další diagnózy. Komedie 
Noc bláznů vás zavede do prostředí psy
chiatrické léčebny i do divadelního záku
lisí. Noc bláznů stírá hranici mezi tím, co 
je vlastně normální a co ne. Zároveň uka
zuje, jak nás lidé na okraji můžou oboha
tit. Hrát se bude také od 15 a 19 hodin.

Vstupenky na silvestrovská předsta
vení jsou v prodeji na pokladnách diva
del ABC a Rokoko nebo online na www.
MestskaDivadlaPrazska.cz.
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Pink Floyd
The Early Years 1967–1972

Skupina Pink 
Floyd připravila 
výpravný kom
plet The Early 
Years 1967–1972. 
Obsáhlý soubor 
nahrávek zahr

nující nevydané demosnímky, televizní 
vystoupení, živé záznamy a další ar
chiválie z tohoto období poskytuje je
dinečný pohled na ranou tvorbu jedné 
z nejdůležitějších hudebních skupin 
všech dob.

Celník Rousseau:  
Malířův ztracený ráj v paláci Kinských
Výstava věnovaná Henri Rou
sseauovi přináší jeho oblíbe
ná témata, jako jsou fantastické 
krajiny, postavy a zátiší. Národ
ní galerie v Praze je představu
je v souvislosti s díly světového 
i tuzemského umění – Cézanna, 
Picassa, Ernsta, Toyen, Filly nebo 
Šímy. Kromě slavného portrétu 
nabídne výstava návštěvníkům 
celou škálu Rousseauových děl 
od exotických výjevů z džungle 
(Zaklínačka hadů či Boj tygra 
s buvolem), přes ženské por
tréty (Portrét paní M.) a zátiší 
(Růžová svíce), po typické na
ivní krajiny (Továrna na židle 
v Alfortville nebo Alej v parku 
v SaintCloud).

Šťastné
a veselé
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Kulturní tipy na listopad a prosinec
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KAPELA CHINASKI 

ODEHRAJE VÁNOČNÍ 

KONCERTY A VRHNE 

SE NA PŘÍPRAVU 

NOVÉ DESKY.

Chinaski: 
Tradiční předvánoční Music Bary

Tradičními klubovými koncerty se letos 
kapela Chinaski na rok rozloučí se svými 
fanoušky. Na pódia se vrátí až na podzim 
2017 a nebude hrát ani na letních festiva
lech. Volný čas hodlají muzikanti věno
vat nahrávání nového studiového alba. 
Poslední možností vidět skupinu naživo 
bude 11., 12. a 13. 12. v pražském Lucerna 
Music Baru.

Elton John: 
Na šňůře s Wonderful Crazy Night

Anglický popový zpěvák, skladatel a kla
vírista Elton John vydal v únoru tohoto 
roku novou studiovou desku pojmenova
nou Wonderful Crazy Night. A k tomuto 
dvaatřicátému studiovému albu se váže 
i světová šňůra s názvem Wonderful Cra
zy Night Tour, která Eltona po třech letech 
opět zavádí i do pražské O2 areny. Legen
dární britský umělec představí s dopro
vodnou kapelou 26. 11.  nejen písně z no
vého alba, ale i největší hity své dlouholeté 
kariéry.
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Viděli jsme v kině

Hodnotíme: • • • 

Egon Schiele
Životopisný film natočený v rakousko
lucemburské koprodukci mapuje život 
předního představitele expresionismu, 
který dnes neodmyslitelně patří do ka
ždé antologie moderního umění. Moto
rem Schieleho života a tvorby jsou krásné 
ženy, především pravděpodobně Schiele

ho jediná pravá láska, kterou zvěčnil na 
svém slavném obraze Smrt a dívka. Schi
eleho radikální malby pohoršují vídeň
skou společnost, zatímco podobně od
vážní umělci jako Gustav Klimt cítí jeho 
výjimečnost. Egon Schiele je připraven jít 
až za hranu své vlastní bolesti a obětuje 
pro své umění lásku a život. 

Trailer k filmu
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Lichožrouti
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí 
s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu 
z páru ponožek vždy zůstane jen jed
na – lichá. Ponožkami se totiž živí! Na 
pozadí dobrodružného příběhu dvou 

znepřátelených lichožroutských gangů 
je vykreslen svět podobný lidskému, 
nenásilně a s humorem vlastním spi
sovateli a básníkovi Pavlu Šrutovi, kte
rý je spoluautorem scénáře a autorem 
předlohy.

Hodnotíme: • • • •

Hodnotíme: • • • •

Rodinné štěstí
Když vás okolnosti donutí ubytovat 
příbuzné u sebe doma, není to žád
ná legrace. S přibývajícím počtem dní 

strávených v jednom bytě graduje vý
bušná situace do sledu vtipných, dra
matických i absurdně banálních his
torek, až se nakonec ukáže, že toho, 

Trailer k filmu

Trailer k filmu
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Pohádky pro Emu
Petr Miller pracuje již řadu let pro imi
grační úřad v Londýně. Zaběhaný ryt
mus jeho života jednoho dne přeruší 
telefonát z Prahy. V nemocnici leží po 
autonehodě svobodná matka, která 
ho v případě nouze uvedla jako opa
trovníka svého dítěte. Petr je napros
to šokován. Nemá děti a ani netouží je 

mít. Přesto nedokáže nad situací jen 
tak mávnout rukou. Co když je Ema 
opravdu jeho dcera a on je její jediná 
šance, jak se vyhnout dětskému do
movu? Chlapovi, který byl do padesáti 
let zvyklý žít sám a rozhodně si nechce 
komplikovat život emocemi, převrátí 
soužití s osmiletou holčičkou život do
slova vzhůru nohama. 

Hodnotíme: • • • 
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kdo vám nejvíc leze na nervy, máte 
vlastně nejraději. Snímek, který živě 
a autenticky vykresluje jedno rodinné 

setkání, si z 51. MFF Karlovy Vary po 
právu odvezl cenu festivalu za nejlepší 
film. 

Trailer k filmu



ITALSKÁ
Italská 1, Praha 2
po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-20.00 hod.

MORÁŇ
Karlovo náměstí 8, Praha 2
po-pá: 6.30-21.00 hod.
so-ne: 8.00-19.00 hod.

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.

TYLOVO NÁMĚSTÍ
Bělehradská 102, Praha 2
po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-20.00 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  
HRADČANSKÁ II
Milady Horákové 119/201,  
Praha 6
po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-20.00 hod.

OC QUADRIO
Spálená 22, Praha 1
po-so: 7.00-21.00 hod.
ne: 8.00-21.00 hod.

GALERIE HARFA
Českomoravská 2420/15a, Praha 9
po-pá: 7.30-21.00 hod.
so-ne: 9.00-21.00 hod.

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA  
PRAHA – TERMINÁL 1
Letiště Václava Havla, Aviatická, 
Praha 6
Terminál 1
po-čt: 6.00-22.00 hod.
pá-ne: nonstop

PALLADIUM
náměstí Republiky 1, Praha 1
po-st: 7.30-21.00 hod.
čt-pá: 7.30-22.00 hod.
so: 9.00-22.00 hod.
ne: 9.00-21.00 hod.

PASÁŽ ROKOKO
Václavské náměstí 794/38, 
Praha 1 - Nové Město
po-pá: 7.30-20.30 hod.
so-ne: 9.00-19.30 hod.

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

DBK
Budějovická 1667/64, Praha 4 - Krč
po-pá: 6.30-20.00 hod.
so-ne: 9.00-19.00 hod.

ROZTYLY
Tomíčkova 2144/1,  
Praha 4 - Roztyly
po-pá: 7.30-18.00 hod.
so-ne: zavřeno

CENTRUM CHODOV  
2. PODLAŽÍ
Roztylská 2321/19,  
Praha 4 - Chodov
po-pá: 8.00-21.00 hod.
so-ne: 9.30-21.00 hod.

CENTRUM CHODOV 0. 
PODLAŽÍ
Roztylská 2321/19,  
Praha 4 - Chodov
po-pá: 7.30-21.00 hod.
so-ne: 9.00-21.00 hod.

Kavárny 
Costa 
Coffee
Praha



LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA  
PRAHA – TERMINÁL 2
Letiště Václava Havla, Aviatická, 
Praha 6, Terminál 2, prst C
po-ne: 6.00-22.00 hod.

BB CENTRUM
Vyskočilova 4, Praha 4 - Pankrác
po-pá: 7.30-18.00 hod.
so-ne: zavřeno

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. 

OC LETŇANY
Veselská 663, Praha 9 - Letňany
po-pá: 9.00-21.00 hod.
so-ne: 9.30-21.00 hod.

PASÁŽ OASIS
Sokolovská 394/17, Praha 8 - Karlín
po-pá: 7.00-20.00 hod.
so: 9.30-17.00 hod.
ne: zavřeno

OC SPEKTRUM
Obchodní ul. 113, Čestlice - Praha-vých.
po-pá: 8.00-21.00 hod.
so-ne: 9.00-21.00 hod.

VODIČKOVA
Vodičkova 33/709, Praha 1
po-pá: 7.00-22.00 hod.
so-ne: 8.30-21.00 hod.

SEIFERTOVA
Seifertova 570/55, Praha 3
po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-20.00 hod.

LETIŠTĚ VÁCLAVA  
HAVLA PRAHA – TERMINÁL 2
Letiště Václava Havla, Aviatická, 
Praha 6, Terminál 2
po-pá: 7.30-22.00 hod.
so-ne: 8.00-21.00 hod.

JEČNÁ
Lípová 512/22, Praha 2 
po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-20.00 hod.

FASHION ARENA 
PRAGUE OUTLET
Zamenhofova 440, Praha 10 
po-ne: 10.00-20.00 hod.

OSTRAVA 
OC FORUM NOVÁ KAROLINA
po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 9.00-21.00 hod.

PLZEŇ
OC PLAZA
Radčická 2, Plzeň
po-ne: 9.00-21.00 hod.

PARDUBICE
PALÁC PARDUBICE
Masarykovo nám. 2799,  
Pardubice
po-so: 9.00-21.00 hod.
ne: 10.00-21.00 hod.

PARDUBICE
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
po-pá: 5.30-20.00 hod.
so-ne: 7.00-20.00 hod.

LIBEREC
OC NISA
České mládeže 456, Liberec
po-ne: 9.00-21.00 hod.

BRNO 
JOSEFSKÁ
Josefská 427/14, Brno
po-pá: 7.00-21.00 hod.
so-ne: 8.00-20.00 hod.

LIBEREC
OC FORUM
Soukenné náměstí 669/2a, 
Liberec IV - Perštýn
po-ne: 9.00-20.00 hod.

TEPLICE
OC OLYMPIA
Srbická 464, Teplice
po-ne: 8.00-21.00 hod.

HRADEC KRÁLOVÉ 
JIŽ V LISTOPADU
AUPARK SHOPPING CENTER
Puškinova 1215/11, Hradec Králové
po-ne: 8.00-21.00 hod.so-ne: 

Více informací naleznete na www.costa-coffee.cz 
a www.facebook.com/CostaCoffeeCZ.

Další města

KAVÁRNA  
POSTAVENA VE STYLU  
ATLAS

KAVÁRNA 
POSTAVENA
V EVO DESIGNU

KAVÁRNA POSTAVENA 
VE STYLU 
METROPOLITAN


