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Frostino pro letní popíjení, 
usrkávání a mlsání

Foťte na Shellce a vyhrajte 
prázdniny v Římě!

Staň se součástí 
Costa Coffee týmu!

COOL

Vzhůru na prázdniny! 
Nezapomeňte si  
přibalit kávu 

Jsme tělem i duší chalupáři
Mysleli jste si, že chataření a chalu-
paření v Česku už odzvonilo? Omyl! 

Česká republika patří v tomto ohledu 
do první evropské pětky. Před námi je 
jen Skandinávie, z níž vede jednoznač-
ně Švédsko, kde vlastní rekreační dům 
každá čtvrtá domácnost. Zcela běžné je 
chataření také v Norsku a ve Finsku. Na-

Prázdniny na chalupě. Ráno 
snídaně pod jabloní, oběd 
v trávě, odpoledne na houby 
a na borůvky do lesa, večer 
posezení u ohýnku. Že je to 
stereotyp a moc práce kolem? 
Ale ta romantika s šálkem 
kávy na zahradě...

VĚDĚLI JSTE?PRVNÍ MOKA PRESS KONVIČKA VZNIKLA V ITÁLII 
V ROCE 1933



KULTURNÍ STŘÍPKY

Výstava 13 komnat  
První republiky 

do 25. 10.  
Galerie Tančící dům Praha

proti tomu třeba v sousedním Rakousku 
je vlastní chata či chalupa spíše výjimeč-
nou záležitostí.

S chatařením začali trampové
Fenomén chataření u nás se zrodil v ob-
dobí první republiky. První trempové 
vyráželi vlakem za město, kde nejprve 
přespávali pod širákem nebo ve stanech 
a později si začali stavět na oblíbených 
místech osady. Chalupáři se oproti tomu 
stěhují na léto do stavení, která původně 
sloužila k trvalému bydlení. Na špici jsme 
my Češi nejen co do počtu chat a chalup 
na osobu, ale i co do vybavení interiérů. 

K vydařenému létu patří skvělá káva
Dokážete si představit léto na chalupě 
bez internetu a televize, ale za žádných 

okolností se nechcete vzdát skvělé kávy? 
Do dobré kavárny je to většinou dale-
ko, a tak nezbývá, než se spolehnout na 
vlastní síly. Jen s minimálními prostřed-
ky si můžete připravit lahodný nápoj i ve 
skromných podmínkách, pokud máte to 
hlavní. Kvalitní kávová zrna nebo správ-
ně balenou mletou kávu. 

Jak na domácí kávu?
Nezapomeňte samozřejmě na některé ze 
zařízení na přípravu kávy, jako je french 
press nebo moka press konvička. Do-
mácí příprava kávy je možná také v Dri-
pperu, Aeropressu, džezvě nebo v Che-
mexu. Do Dripperu se vkládá papírový 
filtr, přes který káva překapává do šálku. 
Na podobném principu funguje i skle-
něná nádoba zvaná Chemex. Kompliko-
vanější Aeropress se skládá z plastového 
válce, pístu a sítka, do kterého se vkládá 
papírový filtr s kávou. Stlačováním pístu 
získáte kávu s poměrně nízkým obsa-
hem kofeinu. A přípravu kávy v džezvě, 
která patří k nejstarším způsobům vů-
bec, jistě znáte z arabských zemí nebo 
z Řecka. 

VYBAVTE SE U NÁS  
NA PRÁZDNINY!

Nespoléhejte na vesnický konzum a zásobte 
se na léto u nás. Směs kávových zrn Mocha 
Italia, která se vyznačuje harmonickou chutí 
danou přesnými profily kyselosti, tělnatos-
ti, sladkosti a hořkosti, můžete zakoupit ve 
všech kavárnách Costa Coffee v plechovce 
o váze 250 gramů. Pořiďte si také naši vyso-
ce kvalitní nerezovou moka press konvičkou 
značky Bialetti, která umožňuje klasickou 
přípravu espressa za použití vysokého tlaku 
vodní páry. Konvička je k dostání ve dvou ve-
likostech, na tři šálky za 669 Kč nebo na šest 
šálků za 779 Kč.
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Vidět ji můžete třeba v muzikálu 
Skleněné prkno v Semaforu nebo 
ve Sněhové královně v pražském 
divadle Hybernia, kde hraje, zpí-
vá a tancuje po boku své maminky 
Dagmar Patrasové. Zazpívá si ráda 
s Big Bandem svého táty Felixe Slo-
váčka a její tvář budeme čím dál tím 

Anna Julie 
Slováčková: Pařit
nechodím, jsem 
kavárenský typ

častěji vídat i v seriálech. Blonďatou 
„lvici“ Annu Julii Slováčkovou ale 
možná potkáte i v některé z kavá-
ren Costa Coffee, kam se chodí ve 
svém denním kolotoči osvěžit oblí-
benou ledovou kávou.

 Máte v tom zápřahu čas na nějaký 
svůj vlastní projekt? 
Mám svoji kapelu, která se jmenuje The 
Primes. Zatím hrajeme covery všeho 
druhu, od punku po pop, a chystáme naše 
vlastní věci. Už jsem napsala a otextova-
la pár písniček.  

 Do povědomí jste se dostala v po-
slední době i díky pořadu Tvoje tvář má 
známý hlas. Jak jste k tomu přišla? 
Šla jsem na konkurz a čekala jsem, jak to 
dopadne. Zrovna jsem tehdy měla dost 
špatný den, tak jsem si šla sednout tady 
do té kavárny (Costa Coffee v Palladiu, 
pozn. red.) a dala jsem si kávu a tuňáko-
vý salát, který fakt miluju. Když mi za-
zvonil telefon a dozvěděla jsem se, že mě 
berou, rozbrečela jsem se štěstím. 

 Jak jste „Tvář“ zvládala? 
Pro mě je to zatím největší profesní zku-
šenost. Hodně mi to dalo. Nové přátele 
a taky vnitřní jistotu. Já jsem založením 
introvert, spíš mlčím a snažím se být ne-
viditelná. Ta soutěž probudila lva ve mně, 
moje znamení. Lépe se mi teď vystupuje 
před lidmi. Ale bylo to dost časově nároč-
né. Každé číslo jsem zkoušela týden, učila 
jsem se text a novou choreografii, do toho 
jsem se připravovala na muzikál  Alenka 

Potkali jsme v kavárně
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v kraji zázraků v Hybernii 
a dělala jsem si řidičák.

 Ke kterému z interpretů 
jste měla nejblíž? 
Hodně mi sedla Lady Gaga, 
mám ráda The Prodigy i Emi-
nema. Dobře se mi dělala 
i Kateřina Knechtová v závě-
ru. Taylor Swift naopak moc 
nemusím. Ale bavila mě hlav-
ně ta atmosféra soutěže. Tře-
ba maskéři, kromě toho jakou 
skvělou práci odváděli, doká-
zali ještě vtipkovat a shodit ze 
mě nervozitu. 

 S Lady Gaga máte něco 
společného, ne? 
No jo, tetování. Mám už ho 
docela dost, ale je tak dob-
ře promyšlené, že na jevišti 
nebo v seriálech není vidět. 
Naopak když zpívám s táto-
vým Big Bandem, baví mě te-
továním tak trochu provoko-
vat. Každý obrázek má svůj 
význam a váže se k nějaké-
mu prožitku. Jako první jsem 
si nechala vytetovat na teme-
no kříž.

 Co děláte, když máte 
chvilku času? 
Nejraději spím. A pak ráda va-
řím. Miluju italskou a asijskou 
kuchyni a taky ráda peču. 
Dvakrát do roka uspořádám 

velkou večeři pro kamarády, navařím jídla jak pro re-
giment a pak to měsíc dojídám a nadávám, že tloust-
nu. Docela by mě bavilo napsat nějakou kuchařku, 
kdyby toho nebylo na trhu tolik.

 Jakou kávu máte nejraději? 
Kávu si dávám s mlékem, nejraději se sójovým, pro-
tože normální už skoro nepiju. V létě ujíždím na Fros-
tinu, miluju ledové kávy, které člověka osvěží a zá-
roveň nakopnou. V zimě si zase dávám velký hrnek 
cappuccina s nějakou příchutí. Na tom mám nejradši 
tu pěnu. Ale když je mi zle, objednám si jen černé 
espresso a kopnu ho do sebe jako Ital. 

 A jakou kávu si připravujete doma?
Sama si kávu vůbec nedělám, chodím na ni jen do 
kavárny nebo k rodičům. Doma si vařím většinou 
čaj, zelený nebo bylinkový. Nejsem „pařicí“ typ, spíš 
čajový a kavárenský.



Frostino pro letní popíjení, 
usrkávání a mlsání 

Je to trochu nápoj a trochu dezert. Je to trochu 
káva a trochu šejk. A je to úžasně dobré. Co 
to je? Frostino! Ledový nápoj, který vás osvě-
ží a nakopne. Klasické Coffee Frostino spojuje 

vychlazené espresso, čerstvé mléko a rozmixovaný 
led s příchutí vanilky. 

Připravili jsme pro vás dvě 
varianty letního ledového 
hitu. Karamelovo-popkorno-
vé Frostino a Tiramisu Fros-
tino. V Karamelovo-popkor-
novém Frostinu se snoubí 
chuť espressa, mléka, ledu 
s vanilkovým práškem a ka-
ramelové omáčky. Zdobíme 
ho kopečkem čerstvě ušle-
hané lehce oslazené smeta-
ny, čokoládovou omáčkou, 
úlomky máslových sušenek 
a karamelovým popkornem. 
Také Frostino s tiramisu si-
rupem a čokoládovou omáč-
kou korunujeme šlehačkou 
a máslovými sušenkami, 
a ještě ho sypeme kakaem. 
Oba letní drinky si můžete 
objednat ve dvou velikos-
tech, se šlehačkou nebo bez 
ní, podle chuti.  

TIP

FROSTINO MŮŽETE 

POPÍJET NEBO 

POJÍDAT LŽIČKOU JAKO 

DEZERT.
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Dort Berry White 
Polní cestou na zahrádku 

Když zaboříte lžičku do našeho smetanového dor-
tu Berry White, je to, jako byste se prošli polní 
cestou lemovanou chrpami a zamířili na zahrádku 
plnou letní úrody. 

Dvě vrstvy vláčného piškotu proložené lehoučkým 
smetanovým krémem zdobí navrchu sušené ovoce 
a lístky modré chrpy. Bobulky černého a červené-
ho rybízu, malin a jahod pro vás nechali cukráři 
přejít mrazem, aby si plody zachovaly přiroze-
nou strukturu, barvu, chuťi vůni. A jak sušení 
mrazem probíhá? Ovoce se nejprve prudce zmrazí 
a následně se suší při nižším tlaku než je tlak 
vodní páry. Skupenství vody, která se z ovoce vy-
pařuje, tak přechází z pevného přímo do plynného. 
Velmi jednoduše řečeno se led v ovoci mění přímo 
ve vodní páru. Ovoce díky tomu není třeba dále 
nijak konzervovat, dochucovat ani přibarvovat. 
A protože je léto, nechali jsme dort Berry White 
jen tak nalehko. Že nevíte, co jsou to nahé dorty? 
Všimněte si, že dort není z boku potřený krémem 
ani potažený polevou. Krásně tak vynikne vrstvení 
piškotu a krému. Je to cukrářský trend posled-
ní doby, tak proč ho nevyzkoušet právě v Costa 
 Coffee? 

Ovocný salát 
Sezobněte ho nebo vypijte 

Nemáte v letním horku chuť na svíčko-
vou s knedlíkem? Potřebujete zahnat 
malý hlad? Máte chuť na osvěžující ná-
poj? Dejte si nový ovocný salát, který 
se může během chvilky proměnit ve 
smoothie nebo milkshake.  

Do ovocného salátu krájíme čers-
tvý ananas, meloun kantalupe, jahody 
a kiwi. Salát plníme do kelímku, abyste 
si ho mohli odnést s sebou do kancelá-
ře nebo na piknik. Ale můžete si ho sa-
mozřejmě vychutnat i v klidu naší ka-
várny. Nebo požádejte baristu, aby vám 
z něj umixoval lahodný ovocný nápoj. 
S trochou vody si můžete ovoce vypít 
jako smoothie, s trochou mléka zase 
jako milkshake. Samozřejmě si můžete 
vybrat, jaké mléko barista použije. Pře-
jete si sójové, odtučněné, bezlaktózové 
nebo kravské?  
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Pomozte dětem: Costa Coffee 
předala šeky a jedeme dál!
Společně jsme přispěli do sbírkového projektu Pomozte 
dětem. Vy jste vloni i letos pilně vhazovali peníze do kasiček 
označených logem Pomozte dětem, umístěných v kavárnách 
Costa Coffee. A i my jsme přispěli do imaginární sbírkové 
kasičky. S velkou radostí jsme se proto zúčastnili slavnostního 
předání šeků podpořeným organizacím.

Slavnostní předání šeků or-
ganizacím podpořeným 
v rámci sbírky Pomoz-

te dětem proběhlo v přátelské 
atmosféře ve středu 7. června 
v areálu Žlutých lázní a nemohl 

Zleva Monika Sedláčková, Zlata Kasová, Kateřina 
Šoltésová, Aleš Fránek, Hana Plšková, Jana Vožechová, Jan Placák
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Sbírka Pomozte dětem probíhá kontinuálně 
po celý rok a přispívat je možno kdykoli v je-
jím průběhu několika různými způsoby. Pokud 
máte chytrý telefon, můžete se načtením 
tohoto QR kódu dostat na webovou stránku 
www.hodinadetem.cz. Zde můžete jednodu-
še darovat svou hodinovou mzdu na pomoc 
ohroženým a znevýhodněným dětem.

tam  chybět ani Costa Van, který se po-
staral o občerstvení pro dárce i obda-
rované. A na jakou částku jsme vypsali 
šek v Costa Coffee? Během dvou etap se 
v kavárnách Costa Coffee po celém Čes-
ku vybralo 95 008 Kč a my jsme přispě-
li darem ve výši 82 225 Kč. Celkem jsme 
tak na konto organizaci poslali 177 233 Kč. 
Děkujeme, že na ně nezapomínáte! 

V 19. ročníku vybralo Kuře 
více než 10 milionů
Sbírkový projekt Pomozte dětem společ-
ně organizují Nadace rozvoje občanské 
společnosti a Česká televize již od roku 
1998. V jeho 19. ročníku se vybralo více 
než 10 milionů korun pro 33 organizací, 
které se věnují dětem zdravotně nebo so-
ciálně znevýhodněným, trpícím vývojo-
vými poruchami nebo jinak ohroženým. 
Kuře spočítalo, že prostřednictvím těchto 
neziskových organizací se dostane po-
moci více než 2 500 ohrožených dětí po 
celé republice.

Podrobné informace k jednotlivým 
ročníkům projektu Pomozte dětem 
naleznete na stránkách projektu 
www.pomoztedetem.cz nebo na 
stránkách nadace www.nros.cz.
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Soutěž Costa Barista roku, která se 
odehrála druhou červnovou neděli 
v pražském OC Letňany, byla letos 
dámská jízda. Obratné ruce čtyř ba-
ristek, které se probojovaly do finále 
po prvním neveřejném kole soutěže, 
připravovaly a servírovaly členům 
poroty nápoj Flat White, chystaly 
speciální nápoj a snažily se odolávat 
trémě před diváky a přísnými zraky 
odborné poroty. A ta byla skutečně 
náročná a dohlížela na každý pohyb 
finalistek, na detaily, které laikovi 
snadno uniknou.  

Víme, kdo získal titul 
Costa Barista roku 2017!
Kdyby diváci nevěděli, že Costa Barista roku je soutěžním kláním, mysleli by si, že se sešlo 
několik baristek na přátelském kávovém happeningu. Soupeřky se vzájemně podporova-
ly a fandily si a všechny měly upřímnou radost z úspěchů kolegyň. A tak to má být. Káva 
z Costa Coffee má spojovat a přinášet dobou náladu. 

Před lidmi je příprava kávy těžší
A na čem se pětičlenná porota nakonec usnesla? 
Nejvyšší bodové ohodnocení získala Kateřina Vitou-
šová, která působí jako baristka teprve první rokem 
v pražské Costa Coffee na Tylově náměstí. „Katka 
zaujala jednoznačně nejlepší technikou v obou dvou 
kolech a svým klidným a přirozeným projevem,“ 
shrnula hodnocení vítězky členka poroty Eva Jeřáb-
ková. Pro Katku, jako ostatně pro všechny finalistky, 
bylo největší výzvou samotné vystoupení před lidmi. 
„Příprava také nebyla jednoduchá, ale její součástí je 
vlastně i každodenní praxe v kavárně, které rozhodně 
nebylo málo,“ dodává Katka. Kromě věcných cen si 
vítězná barist ka odnesla i možnost účastnit se ev-
ropského kola soutěže, které se bude konat na pod-
zim v některé z evropských metropolí. O výběru místa 
konání vás budeme informovat v příštím čísle. 

Vítězný speciální drink  
chutnal po čili
Speciálním drinkem ve volné disciplíně nadchla po-
rotu baristka maestro z pražské kavárny v Italské 
ulici Hana Holánková, která skvěle propojila chuť 
kávy se sladkými datlemi a pálivými čili papričkami 
v drinku Chillout Date. Celým programem provedla 
diváky již počtvrté Lucie Váchová Křížková a o osvě-
žující hudební vsuvky se postaral písničkář Jakub 
Ondra s hráčem na cajon Štěpánem Krtičkou. 

DOLE VÍTĚZNÁ 

KATEŘINA VITOUŠOVÁ, 

NAHOŘE ZLEVA HANA 

HOLÁNKOVÁ (2. MÍSTO),  

JULIE ŠEBKOVÁ (3. MÍSTO) 

A KAROLÍNA KOČÁROVÁ 

(4. MÍSTO)



Zajídají se vám klasické válečky 
u moře? Chcete vyměnit tropická 
vedra za o něco snesitelnější poča-

sí? Vyrazte letos na sever místo na jih. Ve 
Skandinávii je krásně v kteroukoliv roční 
dobu, v létě je to ale o to příjemnější, že 
nemusíte mít sbalenou péřovku, ušanku 
a sněhule. 

Dánsko
Dánové jsou jedním z nejšťastnějších 
národů na světě. Koneckonců kterému 
jinému národu se podařilo rozšířit po 
celém světě svou představu o pohodo-
vém životním stylu? Dánské „hygge“ je 
dnes předobrazem všech, kteří chtějí 

Skandinávie: Jeďte se letos ochladit

trávit dny v klidu a doma, v pohodlném 
křesle upíjet čerstvý mátový čaj, užívat 
si volné chvíle a třeba si číst knihu. 

Prožijte hygge přímo tam, kde se zro-
dilo. Začněte v Kodani, což je výkladní 
skříň celé země. Je velká tak akorát, krás-
ně kombinuje historické budovy s mo-
derní architekturou a skvěle se tu najíte. 
V Kodani jsou posedlí sbíráním miche-
linských hvězdiček a vynikající úroveň 
mají i místní bistra. Pokud jste milovníci 
designu, užijete si tu měrou  vrchovatou – 
designové je tu totiž všechno, třeba i vla-
ky nebo kodaňské metro. 

Kromě Kodaně byste měli stihnout 
ještě Bornholm, ostrov uprostřed Baltu 
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a nejslunnější oblast v celém Dánsku. Snad ka-
ždý z Dánů tu byl aspoň jednou na dovolené. Na 
Bornholmu jsou nádherné písečné pláže a spous-
ta dalšího vyžití – nadchnou vás hlavně potulky 
po romantických rybářských přístavech. 

Švédsko
Je to jako procházka historií – Švédsko je pro-
dchnuté vikingskými ruinami a příběhy. Ru-
nové kameny trčí z trávy třeba i ve švédských 
parcích jako připomínka slavných dějin země. 
Začít samozřejmě musíte ve Stockholmu 
a proplést se jeho vodními kanály. Pitoreskní 
ulice Gamla Stanu jsou ale neméně půvabné. 

Visby
Nejzachovalejší středověké město ve Skandinávii leží na ostrově Gotland. Úžasné jsou hlavně sta-ré uličky, kamenné hradby i zříceniny starých kostelů. Žádný div, že se Visby dostalo na seznam UNESCO.

A unikátní je Vasamuseet, kde 
se všechno točí kolem staré bi-
tevní lodi, vyzdvižené po 300 
letech z moře a pečlivě zrekon-
struované. 

Za návštěvu stojí i hanzov-
ní město Visby ukryté za tlustý-
mi středověkými hradbami. Jako 
by vypadlo z některé pohádky. 
Zvlášť když se vyšplháte na zříce-
ninu na vrcholu kopce a odkryje 
se vám nádherný výhled na Balt. 
Snad proto mnozí návštěvníci ne-
vidí Visby jinak než prostřednic-
tvím objektivu svého fotoaparátu. 
A nevynechejte ani vikingskou 
rezervaci Foteviken, kde stále 
ještě žijí skuteční Vikingové.

Norsko
Norská příroda je jako nádherný 
obraz, na němž se země zakusuje 
do moře a vytváří nádherné fjor-
dy, dlouhé desítky i stovky kilo-
metrů. Divokou přírodu vyvažují 
kosmopolitní města, což je neo-
dolatelná kombinace, ze které si 
namixují dokonalý koktejl ne-
jen milovníci dobrodružství, ale 
i ti, kteří hledají městskou idylu 
a památky. 

Pokud nechcete v létě chodit 
spát, je ideální destinací Tromsø. 
Leží 400 km severně od severního 
polárního kruhu, a tak je tu po-
řád světlo. Je to přitom studentské 
město, kde jsou lidé zvyklí se bavit 
v rušných klubech a hospodách. 
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Těch je tu po přepočtu na obyvatele víc 
než v kterémkoli jiném městě. 

Metropole Oslo samozřejmě také stojí 
za to, nicméně vypravte se z ní do Ber-
genu. Vlakem. Prožijete úchvatnou jízdu 
přes všechny krásy Norska. Je to jedna 
z nejkrásnějších železničních tratí na svě-
tě. A cíl taky není k zahození – bergenská 
čtvrť Bryggen, tvořená labyrintem pest-
robarevných dřevěných domů s pozadím 
v podobě rozeklané norské přírody, patří 
právem na seznam UNESCO. 

Island
Představte si, že jste ponořeni až po krk 
v geotermálním jezírku. Nebo že pozo-
rujete gejzíry, jak se snaží dotknout nebe. 
Nebo že se procházíte po rozpraskaných 
lávových polích. Takový je Island. Kouzel-
ná země, kam se budete chtít vracet celý 
život. Každý den je tu jiný a každý je neo-

pakovatelný. Island je jedním nádherným 
představením a vy můžete mít vstupenku 
do první řady. 

Začněte v Reykjavíku – podle měřítek 
jiných evropských metropolí je to zapa-
dákov, ale i ve 120tisícovém městě může-
te zažít slušný cvrkot. Pak už však rychle 
zamiřte ven – do přírody. Pokud chcete 
poznat celý Island, půjčte si auto a pro-
jeďte se po Ring Road, silnici vedoucí ko-
lem celého ostrova. 

Občas z ní ovšem odbočte na některou 
z vedlejších cest do divočiny – nádherná 
je laguna Jökulsárlón, kterou proplouva-
jí ledovce, neméně kouzelný je národní 
park Vatnajökull se spoustou aktivních 
vulkánů a horských vrcholků, stejně jako 
zdejší fjordy nebo poloostrovy Tröllaskagi 
či Snaefellsnes. Ten druhý v představách 
Julese Verna skrýval magickou bránu do 
středu Země. 
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Bezlepková bábovka jako od babičky 
Bábovka je klasika. V české kuchyni na ni najdete bezpočet variací: kynuté, třené, olejové, piškotové, máslové, majonézové... Každý má svého favorita, ale všichni se shodnou na jednom. Bábovka nesmí být drobivá ani vysušená. 

Naše mramorová bábovka není žádná sušinka ani dusivec. Kdybyste nevěděli, že je bez lepku, nepoznali byste to. Český výrobce ji připravuje z bezlepkové směsi, takže si ji mohou dopřát i ti, kteří nejsou s lepkem kamarádi. Pšeničnou mouku v bábovce na-hrazuje mouka rýžová, bramborový, kukuřičný a ta-piokový škrob a pohanková a kukuřičná mouka. Celou třetinu dezertu tvoří plnotučný tvaroh, který mu dodává na výjimečné vláčnosti. 
Costa Coffee tajný tip: Objednejte si k bezlepkové bábovce Frostino a dejte si k ní kousek šlehačky z  nápoje.

Vychutnejte si  
snídani s vůní jahod 
Když vám na stole zavoní káva 
a máslový croissant s jahodo-
vou náplní, zapomenete, že vás 
o pár hodin později čeká nároč-
ná schůzka, složitá zkouška nebo 
špinavá okna. Prostě se zakousne-
te do křupavého těsta, vychutnáte 
si pyré z jahod a dlouze se napi-
jete oblíbené kávy. Pro ještě bez-
starostnější rána vám přinášíme 
snídani do 11.00 za zvýhodněnou 
cenu. Snídaňová nabídka se vzta-
huje na jahodový croissant k jaké-
koliv kávě podle vašeho výběru.
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Sangria SUREO pro dobrou letní náladu

K Sangrii patří horké španělské noci, zpěv 
cikád a zábava až do rána. Nápoj se připra-
vuje z červeného vína a z ovoce, někde do 
ní přidávají džus nebo brandy. Variant je 
bezpočet, všechny ale mají jedno společ-
né. Rose Sangria je rudá jako krev, latin-
sky sangius. Patřičně vychlazená Sangria 
se na večírcích rozlévá naběračkou z vel-
kého džbánu nebo z mísy. 

Sangria SUREO rubínové barvy, kterou 
můžete popíjet přímo z třetinkové lahvič-
ky, je vyrobená z kvalitního španělské-
ho mladého červeného vína, sezonního 
ovoce a jemné směsi sladkého koření – 
 vanilky, skořice a muškátového oříšku. 
Díky nízkému obsahu alkoholu si ji ne-
musíte šetřit až na večer, ale můžete si ji 
vychutnat při jakékoliv příležitosti. 
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Pusťte si barevné léto do vlasů

Růžovou ve vlasech 
nosí stále více cele-
brit, a nejsou to jen 

extravagantní zjevení typu 
Lady Gaga. Oblíbila si ji na-
příklad Christina Aguilera 
a i v našich končinách už se 
projevuje dobrý vkus a čich 
na trendy, po Ivě Pazderko-
vé či Nikol Moravcové se v ní 
teď cítí dobře třeba moderá-
torka Emma Smetana, kte-
rá je důkazem, že i s růžovou 
„hlavou“ se dá vést politický 
rozhovor a vypadat u toho se-
riózně. 

Vybírat si můžete z několi-
ka odstínů, od „cukrové vaty“ 
po rosegold – barvu růžového 
zlata, která snad nikdy neo-
mrzí. Vypadat v ní můžete 
romanticky i rošťácky záro-
veň. Pastelové barvy vůbec 
jsou letos populární, kromě 
růžové je velmi oblíbenou 
i modrá. Kdo si netroufne na 
tyto výrazné „pastelky“ po 
celé hlavě, může se nechat 

nabarvit ve stylu ombré (zesvětlení konečků tmav-
ších odstínů) nebo balayage (přirozenější technika 
melírování), případně si nechat zvýraznit jen ofi-
nu, patku či podbarvit. Kadeřníci většinou používají 
gelové barvy, které neobsahují peroxid a amo niak, 
tudíž vlasy tolik neničí (nejdou do středu vlasu, 
pouze jej obalí), i proto se barva po pár týdnech vy-
myje. Velkým hitem je pak tzv. holografické barvení, 
tedy promíchání více barev, nejčastěji růžové, světle 
modré a levandulové, které začíná odbarvením na 

Zatímco dříve byla růžová barva výsadou panenek Barbie 
a amerických středoškolaček, dnes se za ni nemusí stydět žádná 
z nás. Na růžové ujíždějí i manažerky a s grácií ji nosí dámy 
v letech, aniž by měly důvod cítit se infantilně. Růžová je trend, 
který vtrhl nejen do našich šatníků, ale i účesů.

JEN RŮŽOVÁ 
TO MŮŽE 

BÝT...
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Sedm tipů, jak cestovat nalehko 

blond a pokračuje vytvořením duhových 
pramínků s kovovým efektem. 

Skryté barvy
Dokonalým úletem jsou tzv. skryté bar-
vy. Na vrchní části hlavy máte svůj běž-
ný odstín vlasů, když je však odhrnete, 
spodní vlasy skrývají duhu. Tento účes je 
skutečně mazaný – když máte chuť být 
za „slušňačku“, necháte si vlasy rozpuš-
těné, když máte chuť trochu provokovat, 
vyčešete si falešný culík, drdol nebo tře-
ba zaplétaný cop, a váš účes hraje všemi 
barvami.

„Oil slick“ barvení
Tuto metodu barvení si oblíbily všechny 
brunetky, které touží po duhových vla-
sech, ale nechtějí podstupovat výše zmí-

něné odbarvování na blond. Šikovný ko-
lorista v kadeřnickém salónu vám vlasy 
nabarví olejovými barvami, přičemž nej-
více in jsou fialová, tyrkysová a rosegold.

Denim barvy
Už z loňského roku přetrvává trend tzv. 
denim vlasů. Kdo se nebojí, nosí vlasy 
v barvě svých oblíbených džínsů! Věř-
te nebo ne, ale když se světle modré 
pramínky nanesou šikovně, vypadá to 
opravdu vkusně! Za zmínku stojí i trend 
barvení odrostů, kdy se barva (růžová, 
modrá) nanese nikoli do konečků, ale 
naopak přímo k hlavě, jen pár centime-
trů od kořínků. 

Pokud se rozhodnete vystoupit z davu 
a dopřejete si trochu divočiny, přejeme 
vám radost z barevného větru ve vlasech! 

Léto na krku. Čas vypadnout. Pokud rádi 
cestujete nalehko, a to i letadlem, máme 
pro vás sedmičku tipů, jak si sbalit bágl 
do sedmi kilo. Takové zavazadlo si bez 
potíží vezmete na palubu, vyhnete se če-
kání před odletem i po příletu a navíc se 
vám na cestách ani moc nepronese. 

1 Hygiena
Začněte hygienickými přípravky 

– volte malé lahvičky, jedna může mít 
maximálně 100 ml, celkem můžete vézt 
v průhledném a opakovatelně uzavíra-
telném sáčku nejvýše 1 litr tekutin a gelů. 

Samozřejmě nemusíte všechno koupit 
znovu, stačí přípravky přelít do prázdných 
malých lahviček (takže je určitě nevyha-
zujte, aby byly příště zase po ruce). Před 
cestou ale zkontrolujte, zda těsní uzávěry. 
Také používejte univerzální koncentrova-
ná mýdla, která se hodí na tělo, vlasy, pra-
ní i nádobí. A také holicí oleje, které jsou 
menší, lehčí a vydrží déle než pěny a gely. 

2 Jen to nejnutnější
Zabalte si jen to, co budete oprav-

du potřebovat. Ideální je vybrat si nejdří-
ve zavazadlo a podle něj pak volit věci. 
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 Donutí vás to uvažovat efektivně. Nepřemýšlejte 
nad tím, že vám něco chybí, dnes můžete vše 
dokoupit na místě. 

3 Balení
Znáte tzv. „bundle wrapping“? To je me-

toda balení, kdy všechno oblečení sbalíte do 
jednoho balíčku. Největší kus oblečení (např. 
bundu) můžete použít jako podklad, na který 
postupně naskládáte trička, vždy límečky pro-
ti sobě, nakonec dáte třeba boty s ponožkami 
uvnitř a na přeskáčku vrstvy přeložíte. Výsled-
kem je balíček, který pak už jen dáte do báglu. 
Přesný návod najdete na YouTube. 

4 Největší věci na sebe
Ty nejobjemnější věci nebalte, ale vezmě-

te si je přímo na sebe do letadla. Mnozí to dělají 
dokonce tak, že si na sebe vezmou dokonce ně-

kolik vrstev oblečení. V zimě to 
je docela fajn, ale v létě to může 
být trochu náročnější. 

5 Materiály
Ideální je volit rychle-

schnoucí materiály, které večer 
vyperete a další den je může-
te použít. Také bývají lehčí, ne-
zaberou v zavazadle tolik mís-
ta a méně se mačkají. Skvělá je 
třeba vlna merino, která odolává 
i zápachu a nemusí se prát tak 
často. Na cesty skvělé, nemyslíte? 

6 Více vrstev
Místo jedné hodně tep-

lé vrstvy (třeba tlustší bundy) 
si vezměte více různých vrstev, 
které můžete kombinovat – triko 
s krátkým i dlouhým rukávem, 
svetr a lehčí bundu apod. Hodí 
se také multifunkční kousky, 
jako např. kalhoty s odepínací-
mi nohavicemi. A zejména dámy 
by měly myslet na ladění barev 
– nejlepší jsou neutrální barvy, 
které můžete různě kombinovat. 

7 Čtení
Místo klasické knihy si 

vezměte elektronickou čtečku. 
Výhodou je, že se do ní vejdou 
stovky různých knih, takže mů-
žete odložit tu, která vás nebaví. 
Navíc jsou čtečky tenké a sklad-
né a vítr vám v nich nebude ob-
racet při čtení listy. 
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Foťte na Shellce 
a vyhrajte svoje 
prázdniny v Římě!  

Chcete se procházet ulicemi Říma jako Aud-
rey Hepburnová a Gregory Peck? Posedávat 
na Španělských schodech, otestovat Ústa 
pravdy, hodit cent pro štěstí do Fontány di 
Trevi? Chcete strávit tři noci v tříhvězdič-
kovém hotelu? Zapojte se do fotosoutěže 
s Costa Express a společností Shell o zájezd 
do Říma pro dvě osoby a třeba to vyjde! 

Co pro to musíte udělat? Zajeďte během 
prázdnin k jakékoliv „Shellce“ v České re-
publice na skvělou kávu z kávovaru Costa 
Express a vyfoťte se s ní. A jaký má být hlav-

ní motiv vašich fotografií? Jak jinak než... 
prázdniny! Snímky na téma „Léto s Costa 
Coffee na čerpací stanici Shell“ posílejte 
od 15. července do 15. září 2017 na e-mail 
soutez@costa-coffee.cz. Nejlepší fotku vy-
bereme začátkem října 2017 a odměníme ji 
zájezdem do Říma. Druhé místo čeká karta 
od Shell na čerpání pohonných hmot v hod-
notě 5 000 Kč, třetí příčka získá dárkový 
balíček Costa Coffee a Shell v celkové hod-
notě 3 000 Kč. Těšíme se na vaše soutěžní 
příspěvky! 

Více informací o soutěži najdete na našem Facebooku nebo na 
www.costa-coffee.cz/costa/costa-express.

Fo
to

: P
ar

am
ou

n
t P

ic
tu

re
s

ZE SVĚTA COSTY COSTA COFFEE TIMES 04 | 2017 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ



Kancelář s vůní kávy

Ať už studu-
jete, nebo si 
nosíte kan-
celář v bato-
hu na zádech, 
určitě ocení-
te technické 
vychytávky 

v kavárnách Costa Coffee, které 
vám usnadní práci v terénu. 

Spoustu věcí řešíme virtuálně, 
občas ale potřebujeme mít nějaký 
dokument v ruce. Pracovní smlou-
vu, potvrzení pro úřad nebo na dět-
ský letní tábor... V kavárně Costa 
Coffee v pražské Seifertově ulici si 
můžete otevřít kancelář a vyřídit si 
všechno hezky v klidu u šálku kávy 
a lahodného dezertu. Pokud jste na-
ším zákazníkem, můžete si během 
návštěvy v kavárně vytisknout pět 
listů zcela zdarma. Wi-fi připojení 
je ve většině našich kaváren samo-
zřejmostí.

Fruit Cooler za půlku pro členy klubu
Pro stávající i nové členy věrnostního klubu Costa Coffee jsme opět připravili exkluzivní limitova-nou nabídku. Pokud ještě nejste v klubu, požá-dejte baristu v jakékoliv kavárně Costa Coffee o věrnostní kartu, zaregistrujte se a počkejte, až vám cinkne e-mail z Costa Coffee s odkazem na voucher. Když si ho vytisknete a předložíte v ka-várně Costa Coffee, dostanete ovocné Fruit Coole-ry z prvotřídního ovocného džusu a drceného ledu s 50% slevou. Využijte příležitosti a osvěžte se v letním vedru nápojem Fruit Cooler ostružina a malina nebo Fruit Cooler mango a maracuja. Voucher můžete použít od 11. 7. do 31. 7. 2017.  

Costa Van na kole i na pláži

Přemýšlíte, na kterou prázdninovou akci 
se vypravit? Vybírejte z těch, na kterých 
parkuje náš Costa Van. Pojízdná kavár-
na nabízí skvělou kávu ve stejné kvalitě 

jako v kavárně Costa Coffee, výběr de-
zertů a ledové osvěžující nápoje. 

Kde bude Costa Van parkovat během 
prázdnin? Jako partner  cyklistického 

ZE SVĚTA COSTY COSTA COFFEE TIMES 04 | 2017 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ



ZE SVĚTA COSTY COSTA COFFEE TIMES 04 | 2017 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ

 seriálu Kolo pro život bude nabízet kávu 
na vybraných závodech po celé České 
republice, třeba v Karlových Varech, na 
Karlštejně, v Železných Horách nebo ve 
Znojmě. Pokud patříte mezi milovníky 
městských pláží, určitě potkáte Cos-
ta Van i ve Žlutých lázních v pražském 
Podolí. Víte, že tyto pražské lázně osla-
ví letos již 107 let od svého založení? 
Původně to byla jen zatravněná plocha 
obehnaná žlutým plotem. Dnes nabízí 
areál spoustu zábavy, sportovního vyži-
tí i kulturní program. Zajděte na stylo-
vý pražský „koupák“ a nezapomeňte se 
stavit u naší kavárny na čtyřech kolech! 
Více informací o termínech akcí se do-
zvíte na našem Facebooku.

PŘIJEDEME ZA VÁMI!

Objednejte si Costa Van na vaši akci! Červená 
pojízdná kavárna Costa Van ji pozdvihne o úro-
veň výš. Kromě skvělé kávy a zákusků nabízí 
díky dvěma mixérům i ledové kávy a ovocné 
mixované nápoje, které přijdou vhod zvláště 
v parných dnech. Pro bližší informace nás kon-
taktujte na mailu info@costa-coffee.cz. 



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

ZÁJEZD
VYHRAJ

KAŽDÝ TÝDEN
NAJDI KÓD POD VÍČKEM
A JDI NA COCA-COLA.CZ
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Etiketa v praxi

Trocha slušnosti za volantem
Asi se vám běžně nepoštěstí, že 
někam povezete prezidenta, brit-
skou královnu nebo Eltona Joh-
na, ale že bude chtít někam hodit 
váš šéf, dáma, na kterou chcete 
zapůsobit, anebo vaše milá ba-
bička, tchyně či tetička, kterým 
už není dvacet, to se vám pravdě-
podobně nejednou stane. A tak je 
dobré vědět něco málo z etikety 
za volantem.

Nejčestnější a zároveň nej-
bezpečnější místo v autě je vza-
du na sedačce za spolujezdcem. 
To však platí jen v těch zemích, 
kde se jezdí vpravo, tudíž vážená 
osoba vystupuje z auta na chod-
ník vpravo. Je však slušné se pře-
dem zeptat, kde si dotyčná oso-
ba přeje sedět – vzadu se jí může 
dělat nevolno, a tak upřednostní 
místo vpředu vedle řidiče. Po-
dle situace by muž měl dámě při 
nastupování i vystupování po-
moci – záleží samozřejmě na je-
jich vzájemném vztahu a také na 
věku a kondici ženy. Starší dámě 
pomáháme vždy, ať už nabídnu-
tím opory, přidržením kabelky, 
zavřením dveří (pozor na přivření 
sukně či pásku od kabátu) apod. 
Stejně tak se sluší nabídnout po-

moc ženě, která je v sukni a lodičkách, z auta 
se jí totiž vystupuje špatně a navíc musí vylézat 
jako Lady Diana (ta to prý jediná uměla, aniž by 
kdy jediný fotograf zastihl její spodní prádlo) – 
tedy nohy držet stále u sebe. Pokud jede taxíkem 
pár, na zadních sedačkách vždy sedí muž vlevo 
a žena vpravo.

Jste-li řidičem, snažte se, aby vašim spolu-
jezdcům bylo v autě příjemně – odpovídající 
teplota je základ. Raději se zeptejte, než pustí-
te klimatizaci, a sem tam si zkontrolujte, jestli 
jim není příliš teplo či zima. Rovněž není nutné 
pouštět za jízdy Rammsteiny/Nedvědy, pokud 
o to spolujezdec výslovně nežádá, a když se na 
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výběru hudby neshodnete, raději nechte 
jen rozhlasovou stanici nebo rádio vy-
pněte úplně. O nesmyslnosti kouření za 
jízdy snad netřeba mluvit.

Pokud vezete v autě významnou oso-
bu, přizpůsobte tomu svůj řidičský styl. 
Jeďte plynule a bezpečně, abyste v pa-
sažérovi nevzbudili obavy o jeho život. 
Spousta řidičů si vůbec neuvědomuje, že 
jejich styl brzda-plyn je ostatním spo-
lujezdcům velmi nepříjemný. Jedete-li 
například na návštěvu, je vhodné pár 
kilometrů před cílem zastavit na benzin-
ce a navštívit toaletu, abyste si hned po 

příjezdu nemuseli místo vítání odskočit. 
Ocení to především dámy, které se rády 
na toaletách po dlouhé cestě upraví.

Na závěr mi dovolte jedno napome-
nutí: Ten, kdo řídí agresivně a předjíždí 
bezhlavě, není frajer ani borec, ale pito-
mec. Pánové, rychlou riskantní jízdou na 
nás nezapůsobíte, naopak. A není fraje-
řina dát si před jízdou jedno pivo. Dejte si 
klidně levandulovou limču, vašemu sex-
-appealu to neubere, hlavně nás bezpeč-
ně odvezte domů.

Hezké léto bez všemožných nehod 
přeje Petra 
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Fotbal jako diagnóza 
9letých kluků Bohemky

My jsme kluci z Ďolíčku, 
máme fotbal v malíčku, zní 
začátek bojového pokři-

ku 9letých kluků, jejichž poznáva-
cím znamením jsou zelenobílé bar-
vy Bohemians 1905 a fotbal je pro 
ně zábavou i diagnózou. Stačí si totiž 
na chvilku sednout a začít si povídat 
s některými z nich o fotbale, aby vás 
doslova nakazili svým nadšením. Je 
nefalšované, opravdové, nezkažené…

„Můj děda hrál s Antonínem Pa-
nenkou. Mockrát jsem si ho pouštěl na 
počítači, abych viděl, co všechno do-
kázal. Od dvou let jsem chodil na fot-
bal s bráchou, který hrál taky Bohem-
ku. Zdědil jsem to po něm,“ líčil s tím 
klukovským nadšením Honza Šálek. 

„O fotbal jsem si řekl sám a Bo-
hemku mi vybral táta, protože to je 
rodinný klub. Takže to ani nešlo ji-
nak,“ přidal se Lukáš Kulhánek chví-
li po tréninku na hřišti v Malešicích.

Ronaldo a Messi jako vzor? Kdepak
A pokud byste čekali, že na otázku, 
kdo je jejich největším vzorem, oka-
mžitě vypálí jména proslulých plejé-
rů Ronalda či Messiho, připraví vám 
docela překvapení. 

„Pierre-Emerick Aubameyang,“ 
vypálil Honza bez zaváhání. Pokud 
jste na chvíli zaváhali, stejně jako au-

Zleva Lukáš Kulhánek, vedoucí týmu Martin Kulhánek 
a Honza Šálek
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tor povídání, pak vězte, že jde o hvězdu Bo-
russie Dortmund, který právě za 1,8 miliardy 
korun přestoupil do Paris St. Germain. „Je to 
týmový hráč, střílí hodně gólů a skvěle kope 
penalty,“ přidal Honza i to, proč právě tohoto 
fotbalistu má nejradši. „Paul Pogba,“ byla pro 
změnu volba Lukáše. Hned přidal i to, proč 
ho tenhle útočník Manchesteru United zaujal. 
„Má skvělou techniku a umí dobře kličky.“

Oba kluci, a platí to i pro jejich stejně sta-
ré vrstevníky, kterých je v týmu momentál-
ně 23, fotbalem žijí většinu roku. Sezona jim 
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Bez sponzorů to nejde
9letým fotbalistům Bohemians pomáhá  
i Costa Coffee.

začíná v srpnu a končí v červnu následujícího 
roku. S výjimkou čtrnácti dní kolem Vánoc. „Na 
chaty a chalupy můžete rovnou zapomenout,“ 
přiznal vedoucí mužstva Martin Kulhánek. 

Smlouvy se neřeší, zapomínání věcí ano
Třikrát týdně tréninky pod vedením kouče Da-
vida Mesteka a jeho třech asistentů, o víkendech 
zápasy. To je normální porce. A to, že ty nejvy-
pjatější fotbalové bitvy jsou s pražskými rivaly 
Slavií, Spartou a Duklou, dobře vědí už i tihle 
9letí kluci.

Zatímco o deset a více let star-
ší fotbalisti už řeší smlouvy, nebo 
spíš jejich finanční výši, v přípa-
dě 9letých se víc řeší, kdo a co si 
zase zapomněl. „To se stává čas-
to. Někdo z kluků přijde na zápas 
a nemá kopačky nebo nemá ba-
lon na trénink, zapomene si chrá-
niče. Někomu se to stane jednou 
za měsíc, jinému ob trénink,“ 
prozradil Martin Kulhánek.

Smlouvy se sice neřeší, ale 
sehnat dostatek peněz na po-
krytí sezony není pro tuhle vě-
kovou kategorii v Bohemians nic 
snadného. Víte, na kolik přijde 
sezona 9letého fotbalisty? Na 45 
až 50 tisíc korun. Co se v téhle 
částce skrývá? „Veškerá výba-
va, startovné, turnaje, soustře-
dění. Bohemka je ale chudý klub 
a všechno, co kluci mají, jim musí 
zaplatit rodiče nebo se snažíme 
shánět sponzorské dary,“ přiznal 
vedoucí týmu.

Mezi dárci je i Costa Coffee. 
„To je pro nás velice důležitá po-
moc. Dokonce jsme se domluvili 
a máme slíbený sponzorský dar 
i na příští rok. Jen jedna sada dre-
sů Adidas s potiskem a čísly vy-
jde na 25 tisíc. Na oplátku toho 
nemůžeme moc nabídnout, ale 
děláme klukům plakáty a kartič-
ky a na nich jsou loga sponzorů. 
Stejně na našem ohromném fan-
dícím billboardu. Jsme za pomoc 
vděční,“ dodal Martin Kulhánek.
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S Costa Coffee doletíte dál! 

ZE SVĚTA COSTY COSTA COFFEE TIMES 04 | 2017 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ

Zpříjemněte si cestování voňavým šálkem kávy! Na 
Letišti Václava Havla Praha si můžete nyní vychutnat 
skvělou Costa Coffee kávu na pěti různých místech. 
V příletové a odletové hale i během čekání na kon-
trolu před nástupem do letadla. Nejnovější kavárnu 
jsme otevřeli před prázdninami na Terminálu 2. 

V první polovině letošního dubna se otevřel v od-
letové hale Terminálu 2 kiosek Costa Coffee, který je 
součástí restaurace Burger King. A hned dva měsíce 
nato vyrostla další nová kavárna Costa Coffee, tento-
krát v bezcelní zóně na nástupním prstě D Terminá-
lu 2, kde slouží k občerstvení těsně před kontrolou 
u odletové přepážky.

Sledujte čas. S kávou plyne jinak
Nově otevřená kavárna poskytuje dostatek prostoru 
k odpočinku, občerstvení i pracovním schůzkám. 
Interiér kavárny nese prvky designu Atlas, který 
pracuje s kvalitními materiály, hravými barvami 
a nápaditými detaily odkazujícími ke kořenům ka-
várenského řetězce. Určitě nepřehlédnete skleně-
nou stěnu s leptanými londýnskými motivy, která 

slouží k rozdělení interiéru. 
Zajímavé jsou také dělicí ko-
vové stěny s motivy kávo-
vých zrn. Jednou z dominant 
prostoru jsou velké designo-
vé hodiny. Nová kavárna je 
zkrátka tak útulná, že je třeba 
mít čas dobře na očích. Zvláš-
tě na letišti. 



Sníte o tom, že stojíte u kormidla 
a na palubě vlastní lodi brázdíte 
řeky, jezera nebo dokonce moře? 

V Česku se můžete postavit za kormi-
dlo i bez průkazu, má to ale háček – bez 
papírů můžete mít jen loď s maximální 
hmotností do jedné tuny, mající nejvý-
še 4 kW výkonu a plochu plachet menší 
než 12 metrů čtverečních. Jestli chcete 
něco většího, nezbyde než složit zkouš-
ky a opatřit si průkaz vůdce malého 
 plavidla. 

Jakou loď si pořídit?

Ale v případě, že máte v hledáčku 
moře, nebude vám ani takový průkaz 
stačit. Pak je nutné zvolit mezinárod-
ní variantu vůdce rekreačního plavidla, 
který je univerzálnější a je možné s ním 
vyrazit i do zahraničí. S tím se pak může-
te plavit až do 1 námořní míle (1,85 kilo-
metru) od břehu. Oba průkazy je možné 
získat u České plavební správy. 

Někteří řeší kapitánský průkaz na 
moře tak, že vyrazí rovnou do Chor-
vatska, kde ho během týdne poměrně 
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snadno získají. Jenže s tím pak pro změnu nemohou 
na české vodní cesty.

Vltava 
Na řekách nebudete plachtit, proto vybírejte mezi 
motorovými jachtami. Máte mnoho možností – mů-
žete zvolit malou loď pro dva, ale i velké plavidlo tře-
ba pro patnáct lidí. Dobré je řídit se při výběru lodě 
počtem hvězdiček – to je klasifikace, která ukazuje, 
nakolik je loď vybavená a jak luxusní je. Platí, že čím 
víc má hvězdiček, tím je lepší. Pokud si nejste jistí, 
nemusíte si motorovou jachtu hned kupovat – exis-
tuje i tzv. vnitrozemský charter. Je levnější než ten 
námořní, protože samotné lodě jsou levnější a riziko 
poškození je nižší. 

Lipno 
Na přehradu či jinou velkou 
vodní plochu můžete vyrazit 
s motorovou i klasickou jach-
tou. Pole možností je tak širší. 
Zároveň jsou lodě dražší, takže 
se často kupují použité. Zkuše-
ní veteráni radí, že dobré kusy 
se dají přivézt z Německa, jsou 
však o poznání dražší než ty 
z Nizozemska nebo Polska. 
A dodávají, že každá loď, kte-
rou si koupíte, vám bude ča-
sem malá a potřebovali byste ji 
o metr delší. Tak na to myslete. 
Důležité je pamatovat rovněž 
na pohodlí – potřebujete třeba 
oddělené kajuty nebo splacho-
vací WC zvlášť? Promyslete si 
taky, jestli vaše auto loď utáh-
ne, a kde ji budete moci za-
zimovat. A přemýšlejte i nad 
konstrukcí – pokud potřebuje-
te zajíždět až ke břehu, musíte 
mít loď s malým ponorem atd. 

Jadran
Požadavky na námořní jach-
ty se liší – někdo touží po 
rychlosti a sportovní plavbě 
na hraně, jiný si zase užívá 
pohodlí a prostor a další volí 
lepší manévrovatelnost. Před 
koupí jachty (ale i před běž-
ným charterem) byste si pro-
to měli ujasnit, jaký způsob 
plavby baví právě vás a podle 
toho se rozhodnout. 
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Beach Help Cup pomáhá 
pomáhajícím 

Již třetí ročník akce, na které se hraje 
o peníze pro poskytovatele sociál-
ních služeb. V čem se liší volejbalový 

turnaj Beach Help Cup od jiných chari-
tativních akcí? V tom, že pomáhá těm, 
kteří pomáhají. Výtěžek akce totiž putu-
je organizacím, které v Praze poskytují 
služby například postiženým dětem, se-
niorům, lidem bez domova nebo obětem 
násilí. 

Beach Help Cup je turnajem smíše-
ných dvojic z řad předních pražských 
plážových volejbalistů a volejbalistek. 
Dvaatřicet zúčastněných týmů ale ne-
hraje jen za sebe. Jak to funguje? Po-
skytovatelé sociálních služeb se zare-
gistrují do turnaje a hráči si posléze při 
přihlašování do turnaje zvolí organizaci, 
kterou chtějí zastupovat. Každý hráčský 
tým si přitom může vybrat pouze jednu 
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 organizaci. Volejbalisté a volejbalistky 
pak bojují za „svou“ organizaci jako lvi, 
aby pro ni získali co největší procen-
to z charitativního výtěžku. Čím lepší 
umístění, tím víc peněz pro organizaci. 
V prvním ročníku rozdělili organizátoři 
akce 69 000 Kč, loni úctyhodných 71 000 
Kč, a všichni zúčastnění a příznivci tur-
naje doufají, že letos to bude ještě více! 
Zkrátka nepřijdou ani hráči, které od-
mění sponzoři věcnými cenami. 

A jaký je úkol zastupovaných organi-
zací na turnaji? Především fandí a pod-
porují své týmy, dále připravují pro ro-
diny hráčů a ostatní diváky zajímavé 
aktivity, kterými přibližují oblasti své 
činnosti, jako je například jízda na vo-
zíčku, chůze a pohyb s brýlemi simu-
lujícími zrakové postižení a další hry 
a soutěže pro děti. 

PŘIJĎTE HRÁT, FANDIT  
A BAVIT SE

Spojte zábavné s užitečným a přijďte hrát za 
pomáhající organizace nebo jen fandit hráčům 
třetího ročníku Beach Help Cup, který pro-
běhne v sobotu 2. září 2017 ve sportovním 
areálu Beach Braník (Za Mlýnem 10, Praha 4). 
Turnaj lze podpořit také prostřednictvím 
transparentního účtu 2600788320/2010. 
Můžete se stát rovněž jeho sponzorem nebo 
partnerem. Charitativní turnaj pořádá spo-
lečnost Hornomlýnská, o. p. s. - poskytova-
tel sociálních služeb pro děti se zdravotním 
postižením a jejich rodiny. Další informace 
o akci a její historii najdete na internetových 
stránkách www.beachhelpcup.cz nebo na FB 
https://www.facebook.com/beachhelpcup.

Vyvarujte se pěti častých chyb při přípravě kávy
Ani kvalitní zrna nejsou zárukou lahod-
ného šálku kávy. V Costa Coffee to moc 
dobře víme, a proto pečlivě sledujeme 
všechny důležité parametry, díky kterým 
naše káva chutná tak skvěle. Podívejte se 
jen na zlomek toho, co se dá při přípravě 
kávy pokazit, ať už doma nebo v kavárně.  

Káva není čerstvá
Abyste si mohli vychutnat všechny chuťové 
aspekty kávy, dělejte si zásoby mleté kávy 
maximálně na dva týdny dopředu. Nenam-

letá pražená zrna uchovají chuť a aroma 
déle. Ve vakuovém balení mohou být skla-
dována až po dobu jednoho roku. Kávová 
zrna si namelte těsně před přípravou.  

Voda je nekvalitní
Nejčastějším problémem u nás je příliš 
tvrdá voda, která je sama o sobě chuťo-
vě zabarvená. Navíc není schopná dosta-
tečně absorbovat kávové aroma. Dobrým 
pomocníkem jsou filtrační konvice, které 
zbaví vodu nežádoucích látek. 
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PERFEKTNÍ ŠÁLEK KÁVY 
Z COSTA COFFEE

Aby byl váš šálek kávy v Costa Coffee bez-
chybný, věnujeme kávě maximální pozornost 
od výběru zrn až po podávání šálku v kavár-
ně. Barista musí umět správně nastavit mlý-
nek, aby se z kávových zrn během mletí co 
nejlépe uvolnilo aroma a plná chuť. Stejnou 
pozornost věnuje i kávovaru, který musí být 
vyčištěný a optimálně nastavený a nahřátý. 
Nepodceňujeme ani odměření kávy, extrakci 
espressa a další postupy při přípravě kávo-
vých nápojů. Příprava kávy v Costa Coffee 
zkrátka šlape jako dobře promazaný stroj. 
Tedy ruční pákový stroj. 

Zrna prošla mrazákem
Je pravda, že teplota pod bodem mrazu 
pomůže uchovat kávu čerstvou. Jakmile 
ovšem sáček se zrny vyndáte z mrazáku 
a otevřete jej, začne se na studené kávě 
srážet okolní vzduch. Vlhkost kávě uško-
dí mnohem více než skladování ve vzdu-
chotěsné nádobě při pokojové teplotě. 

Vybavení na přípravu kávy  
není čisté
Víno si do špinavé sklenky nenalijete, ani 
jídlo nenaservírujete na špinavý talíř. Tak 
proč nevěnovat stejnou péči i vybavení na 
přípravu kávu, ať je to frenchpress nebo 
překapávač. Staré usazeniny mohou zni-
čit chuť sebelepších kávových zrn. 

Příliš horká voda kávu „spálí“
Možná by vás nenapadlo, že kávu může 
zničit příliš horká voda. Optimální teplo-
ta vody k zalití kávy je 91–94 ˚C. Té do-

sáhnete asi 45 sekund poté, co vypne-
te konvici s vařící vodou. Příliš chladná 
voda kávu naopak podextrahuje. 

TIP
KÁVOVÁ ZRNA NAMELTE AŽ TĚSNĚPŘED PŘÍPRAVOU

KÁVY



RICHARD PRICE
SRÁČI

Americký klasik Richard Price, kterého pro-
slavily i seriály HBO Jedna noc a The Wire, 
vychází konečně poprvé v češtině. A dokon-
ce si k němu od Vladimira Nabokova odskočil 
překladatel Pavel Dominik. Sráči jsou strhu-
jící román plný úžasných detailů z policejní-
ho prostředí a prokreslených postav. Setká-
vají se tu drsní detektivové a ještě drsnější 
 zločinci. 

Vyšlo v nakladatelství Paseka.

Spoutaný opilec na zadním sedadle 
vsadil tři tisíce dolarů na výsledky 
play-off univerzitní basketbalové 

ligy, prohrál je, usoudil, že za to může 
fasáda jeho choti, a ihned ji začal upra-
vovat.

„Davová psychóza. Bejt na tvým mís-
tě, tak na tom postavím obhajobu,“ řekl 
Miltonův parťák, aniž se otočil.

„Seru na ni, a seru na vás.“
„Tak hele. Toho přístupu se drž, pro-

tože soudci nesnášejí upřímnou lítost.“
„A ty seš kdo?“ řekl ožrala a zašvidral 

na Miltona, sedícího mlčky za volantem.
„Prosím?“ Hledal oči toho chlapa ve 

zpětném zrcátku.
„Víš, co znamená špik?“ Ožrala se 

naklonil dopředu a jeho alkoholem po-
háněná zloba bobtnala a hecovala ho. 
„Španělsko-indiánskej křáp. Umaště-
nec, křovák, negr. Splácej je dohromady, 
a dostaneš jednoho velkýho opičáckýho 
zjeba se srostlým obočím. Tebe.“

Milton zastavil auto u Parku Roberta 
Clementeho a vypnul motor. Chvíli zů-
stal sedět, ruce v klíně obrácené dlaně-
mi nahoru.

„Je to nutný?“ zeptal se trochu rezig-
novaně parťák.

„U-u,“ ozvalo se zezadu.
Milton páčkou pod volantem otevřel 

kufr, vystoupil a obešel auto.
„Co to kurva dělá?“ zeptal se ožrala.
„Drž hubu,“ řekl parťák hlasem, který 

zněl naštvaně, ale i trochu vystresovaně.

Úryvek z knihy
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Zadní dveře se náhle otevřely a Mil-
ton vytáhl vězně jednou rukou za loket 
ven. V druhé držel teleskopický obušek 
a zašpiněný ručník.

„Co to kurva děláš?“
Milton neodpověděl a táhl zajatce do 

tlamy parku na příhodné místo. Ne moc 
otevřené ani stísněné, větve dost nízko, 
aby se za ně dalo chytit.

„Co to děláš?“
„Lehnout, prosím.“
„Co?“
Milton ho praštil do prsou, a opilec 

vzápětí ležel v trávě obličejem nahoru, 
ramena v jednom ohni od tvrdého při-
stání s rukama spoutanýma za zády.

„Ježíši, chlape, co to děláš?“ řekl sko-
ro prosebně hlasem, který měl náhle 
mnohem blíž vystřízlivění než chvíli 
předtím.

Milton si uvědomoval, že zlatý od-
znak neměl nikdy dostat. Byla to na 
omylu založená odměna za to, že se octl 
ve špatnou dobu na špatném místě, kte-
rým bylo holičství v jeho vlastním bloku 
uprostřed Bronxu, kam vlítli dva demen-
ti s osmatřicítkami ve chvíli, kdy seděl 

pod vrstvami zástěr, ručníků a  holicího 
krému. Šlo o známé místo, kde se pro-
vozovala lotynka, zkrátka snadný terč, 
a když jednomu z holičů prostřelili ko-
leno, Milton se kopnutím v křesle prud-
ce otočil a začal pálit zpod polyesterové 
pláštěnky, která v tu ránu vzplála. Než 
z něho holič hořící lajntuch strhl, utrpěl 
popáleniny druhého stupně na levé ruce 
a stehně.

Oba pachatelé, jeden střelený do krku, 
druhý do obličeje, přežili, ale z nemoc-
nice si je odvezli rovnou do městského 
vězení. Starosta s policejním komisařem 
navštívili Miltona na oddělení popálenin 
a komisař mu před televizními kamera-
mi předal odznak detektiva.

Otázka, kterou mu položil, zněla: 
„Kam chcete jít?“ Kam? Chtěl jít kam-
koli, kde by se mohl schovat. Zůstal v to-
mhle očistci poměrně dlouho, dokud ho 
nový šéf nakonec nevrátil do normální 
služby, a půl roku poté se v jejich okrsku 
nenašel kriminálník, který by se nevydě-
sil při představě, že uslyší větu, většinou 
vyslovenou tichým monotónním hla-
sem: „Vystoupil byste si z auta,  prosím?“
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Kate Eberlenová
Chybíš mi
Mladá fonta

Tess s Gusem jsou si souzeni. Jen se zatím 
neměli šanci poznat. A možná k tomu 
nikdy ani nedojde… Tess je právě ve Flo-
rencii a měla by si před nástupem na 
vysokou užívat poslední bezstarostné 
prázdniny. Její život se brzy od základu 

Knihy  
doporučuje 
knihkupectví 
Neoluxor

změní – ovšem jinak, než čekala. I Gus je 
tou dobou ve Florencii, na dovolené s ro-
diči. Než se oba vrátí zpátky domů, jejich 
cesty se na letmý okamžik zkříží. Během 
následujících šestnácti let jim život klade 
do cesty velmi rozdílné nástrahy a výzvy. 
Svede osud jejich cesty dohromady?

Kristen Orlando
Mé jméno je Nikdo
Mystery Press

Sedmnáctiletá Reagan je od dětství cvi-
čená v boji na život a na smrt a umí 

Pořiďte si do knihovny
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bravurně zacházet s jakoukoli zbraní, 
protože se od ní očekává, že půjde ve 
stopách rodičů a rozšíří řady nejmocněj-
ší tajné služby na světě, Černých andělů. 
Zamilovat se do kluka od vedle rozhodně 
neměla v plánu. Nyní se musí rozhod-
nout, jestli využije své obrovské před-
poklady a vrhne se do života plného ne-
bezpečí, pro který byla vychována, nebo 
poslechne srdce a zvolí existenci oby-
čejného člověka, po níž vždycky toužila. 
Když jí ale nepřátelé unesou rodiče, jde 
rozhodování stranou. 

Jaroslav Kalfař
Kosmonaut z Čech
Plus

Kam nemůžeš poslat sondu, tam po-
šli člověka. Tímto heslem se řídila malá 
země v srdci Evropy, když se ve sluneční 
soustavě objevil podivný oblak slibují-
cí odhalení mnohých tajemství vesmíru. 
Stane se český kosmonaut Jakub Pro-
cházka nejslavnějším mužem na Zemi? 
Nebo je celý projekt předem určený 
k nezdaru, ať už kvůli neznámé podsta-
tě oblaku, nebo proto, že si s sebou Jakub 
kromě vědeckých zkušenosti veze i bří-
mě minulosti? A dozvíme se, zda jsme ve 
vesmíru sami?



Dejvické divadlo zahájí v září „se-
zonu 25. výročí založení“. Ještě 
předtím, než se oslavy naplno 

spustí přímo v divadle, mají možnost 
zhlédnout tři dejvická představení divá-
ci třináctého ročníku Lesních Slavností 
Divadla. Festival se tradičně odehrává 
v přírodním řevnickém amfiteátru, kde 
Dejvické divadlo odehrálo od roku 2005 
už většinu svého repertoáru. Pro letošní 
ročník Lesních Slavností Divadla, kte-

rý proběhne ve dnech 30. 8.–1. 9., při-
pravilo Dejvické divadlo tři představení: 
hru Teremin o osudech skutečné posta-
vy, ruského vědce, hudebníka, ale také 
tajného špiona Lva Sergejeviče Teremi-
na, komedii 39 stupňů na motivy kla-
sického špionážního filmu Alfreda Hit-
chcocka z roku 1935 a Vzkříšení. Zatímco 
první dva tituly, které patří k nejstarším 
inscenacím na repertoáru Dejvického 
divadla, byly v Řevnicích k vidění už 
v minulých letech, Vzkříšení zde bude 
mít premiéru.

Vzkříšení: nejneuvěřitelnější příběh 
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, 
jak je popisován, je tím nejneuvěřitel-
nějším příběhem, jaký mohli jeho aktéři 

Přijeďte za divadlem do lesa! 
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Dejvické divadlo představí  
na Lesních Slavnostech 
Divadla v Řevnicích svou 
inscenaci Vzkříšení.
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VZKŘÍŠENÍ VZNIKLA 

NA MOTIVY POVÍDEK NE-

ZNÁMÉHO 

AUTORA



režie CÉDriC JiMeNeZ 

JASON
CLArKe

rOSAMUND
PiKe

JACK
O’CONNeLL

JACK
reYNOr

MiA
WASiKOWSKA

V KINECH OD 8. 6. 2017 

Čím Větší zlO, tím Větší HrDINOVé
#CesiNejsouSrabi 

A

NATOCENO NA MOTIVY KNIHY LAURENTA BINETA „HHhH“,     

VYDAVATELSTVÍ ARGO 2017  
FILMNATION ENTERTAINMENT, ECHO LAKE ENTERTAINMENT AND THE WEINSTEIN COMPANY PRESENT A LEGENDE FILMS AND RED CROWN PRODUCTION IN FRENCH-BELGIAN COPRODUCTION WITH MARS FILMS, FRANCE 2 CINEMA, CARMEL, C2M PRODUCTIONS, HHHH LIMITED, NEXUS FACTORY, BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE WITH THE PARTICIPATION OF CANAL+, CINE+ AND FRANCE TELEVISIONS WITH THE SUPPORT OF TAXSHELTER 

FROM FEDERAL GOVERNMENT OF BELGIUM AND TAX SHELTER INVESTORS  "THE MAN WITH THE IRON HEART" JASON CLARKE  ROSAMUND PIKE  JACK O’CONNELL  JACK REYNOR  AND MIA WASIKOWSKA   STEPHEN GRAHAM  THOMAS M. WRIGHT CASTING BY FRANCINE MAISLER AND  REG POERSCOUT-EGERTON  1ST ASSISTANT DIRECTOR FABIEN VERGEZ COSTUME DESIGNER OLIVIER BERIOT PRODUCTION DESIGNER JEAN-PHILIPPE MOREAUX 

MUSIC BY GUILLAUME ROUSSEL FILM EDITOR CHRIS DICKENS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY LAURENT TANGY LINE PRODUCER DANIEL DELUME EXECUTIVE PRODUCERS BOB WEINSTEIN, HARVEY WEINSTEIN, DAVID C. GLASSER, GLEN BASNER, DOUG MANKOFF, SILVER TABATZNIK, GARY PODELL SCREENPLAY BY DAVID FARR, AUDREY DIWAN AND CEDRIC JIMENEZ PRODUCED BY ILAN GOLDMAN AND DANIEL CROWN A FILM BY CEDRIC JIMENEZ

SMRTIHLAV

hLAvNí MeDiáLNí PArtNer MeDiáLNí PArtNeŘi

Hodnotíme: • • • 

Smrtihlav
Film Smrtihlav, který se věnuje atentá-
tu na nacistického říšského protektora 

Reinharda Heydricha, vznikl na zákla-
dě oceňované knihy HHhH Francouze 
Laurenta Bineta (Himmlers Hirn heisst 

 zažít… Pod dramatizací povídek nezná-
mého autora je podepsán Daniel Doubt, 
jehož příjmení není věrným divákům Dej-
vického divadla neznámé. Ti, kteří tvorbu 
divadla sledují systematicky, se správně 
dopátrají toho, že text vznikl přímo pro 
Dejvické divadlo, jak je v rodině Doubtů 
zvykem, jen se tentokrát nejednalo o čis-
tou kolektivní improvizaci, ale o práci 
s více méně hotovým textem záhadného 
autora. Do neuvěřitelného příběhu obsa-
dil režisér Michal Vajdička kromě dalších 
Ivana Trojana, Marthu Issovou, Václava 
Neužila, Janu Holcovou, Zdeňku Žádní-
kovou, Hynka Čermáka a Pavla Šimčíka, 
scénu vytvořil Pavol Andraško, kostýmy 
Katarína Hollá, představení provází hud-
ba Václava Havelky a Martina Tvrdého. 

… Je to špičková inscenace; nejlepší, s ja-
kou Dejvičtí přišli od (rovněž Vajdičkova) 
Racka. Virtuózně napsaná hra s parado-
xy, ve které se vše a všechno několikrát 
převrátí ve svůj opak, okázale bizarní zá-
pletky, nenápadně přesná režie, virtuózní 
herectví. Mimořádně zábavné rozdávání 
karet v první polovině, nenásilné naťu-
kávání vážnějších témat po přestávce. 
Hraje se o Lásce i o existenci Boha, v zá-
věru už vlastně docela vážně, a vůbec to 
nebolí... (Vladimír Mikulka, nadivadlo.
blogspot.cz )
… Řečeno jednou větou, pro mě je dejvické 
Vzkříšení jímavou fraškou o hledání lásky 
jako důkazu Boží existence. A zázrakem 
to, že se zrodilo jakoby z pěny dní a diva-
delního zkoušení… (Richard Erml, Reflex)

Viděli jsme v kině
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Heydrich, neboli Himmlerův mozek 
se jmenuje Heydrich). Snímek Smrti-
hlav se od většiny předešlých filmových 
zpracování s tímto tématem liší. Z vý-
razné části se totiž zaměřuje také na 
opačnou stranu barikády, na samotného 
Heydricha. Vedle příběhu českosloven-
ských parašutistů sleduje film Smrtihlav 
i jeho život, vzestup a kariéru, kterou 

ukončil jako jeden z největších promi-
nentů Třetí říše. Nejnovější verze aten-
tátu na Heydricha tak ukazuje nejen 
hrdinství, ale i nelítostné zlo, proti kte-
rému je namířené. Právě k tomuto pojetí 
odkazuje český název, stejně jako k fak-
tu, že Heydrich byl jedním z inženýrů 
takzvaného konečného řešení židovské 
otázky.

Hodnotíme: • • • •

Temná věž
Roland Deschain (Idris Elba), posled-
ní z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu 
s Walterem O'Dimem, známým též jako 
Muž v černém (Matthew McConaughey) 
a je odhodlaný zabránit mu ve zničení 
Temné věže, která svou existencí drží 
pohromadě celý vesmír. Dobro a zlo se 
tak ocitají v souboji, který rozhodne 
o osudu všech světů, protože Roland je 

jediným, kdo je schopen Temnou věž 
před Mužem v černém ochránit. Film 
oscilujícího mezi sci-fi, westernem 
a hororem vznikl podle osmidílné ságy 
autora hororových knih Stephena Kin-
ga ze 70. let. Režie snímku se ujal Dán 
Nikolaj Arcel, jehož starší snímek Krá-
lovská aféra byl nominován na Oscara. 
Hlavní role ztvárnili Matthew McCo-
naughey a Idris Elba. 
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OD 29. ČERVNA
Despicable.Me

/DespicableMe    #DespicableMe3

Já, padouch 3
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi 
prsty si nechal utéct aktuálně nejhle-
danějšího zlosyna na světě, a tak ho 
vyhodili z práce v Antipadoušské lize. 
Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespo-
kojenější s tím, že už páníček není zlý. 
Nejmladší dcera Agnes touží po živém 
jednorožci, který bude neuvěřitelně 
heboučký. A do toho všeho se Gru do-
zví, že má dvojče, které je mu k neroze-
znání podobné. Až na ty vlasy. Padou-
cha ve třetím dílu představuje postava 
Balthazara Bratta, která má nezdravou 

zálibu v módě a trendech osmdesá-
tých let. O mnoho větší sympaťák je 
další nováček v příběhu, Gruův bratr 
Dru, přátelský a milý chlapík, který si 
ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr za-
světil do umění zločinu. Jenže Gru začal 
být zatvrzelý dobrák, dokonce tak za-
tvrzelý, že s ním nehnula ani otevřená 
vzpoura Mimoňů, kteří ho kvůli jeho 
dobrému chování opustili. Jediný, kvůli 
komu by byl Gru ochotný přejít ales-
poň dočasně na stranu zla, je jeho věčný 
soupeř Balthazar Bratt. 

Hodnotíme: • • • •
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R E Ž I E :  C H R I S T I A N  D U G U A Y
BASED ON « UN SAC DE BILLES » BY JOSEPH JOFFO © ÉDITIONS JEAN-CLAUDE LATTÈS, 1973

PATR I C K BRUEL B E R NAR D CAMPANE L SA ZYLBERSTE IN

G A U M O N T  P R E S E N T S  A
Q U A D  &  M A I N  J O U R N E Y  P R O D U C T I O N

D O R I AN LE CLECH BATYSTE FLEUR IAL PALM IER I

V KINECH OD 1. ČERVNA

WITH THE SPECIAL PARTIC I PATION OF CHRISTIAN CLAV I ER W ITH THE FR I ENDLY PARTIC I PATION OF KEV ADAMS
ORIGINAL SCREENPLAY BY ALEXANDRA GEISMAR AND JONATHAN ALLOUCHE SCREENPLAY, ADAPTATION, DIALOGUES BY BENOÎT GUICHARD AND  CHRISTIAN DUGUAY WITH THE PARTICIPATION OF LAURENT ZEITOUN

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY CHRISTOPHE GRAILLOT ORIGINAL MUSIC ARMAND AMAR CHIEF EDITOR OLIVIER GAJAN FIRST ASSISTANT DIRECTOR LAURE PREVOST CASTING JULIETTE MÉNAGER VALÉRIE ESPAGNE SCRIPT SUPERVISOR JOSIANE MORAND PRODUCTION DESIGNER FRANCK SCHWARZ SOUND EMMANUEL HACHETTE MICHEL B.BORDELEAU FRANÇOIS JOSEPH HORS COSTUME DESIGNER PIERRE-JEAN LARROQUE MAKE-UP CÉCILE PELLERIN 
HAIR PAUL DE FISSIER DIRECTOR OF PRODUCTION LAURENT SIVOT COPRODUCERS JEAN-CHARLES LEVY CHRISTIAN DUGUAY LYSE LAFONTAINE JOE IACONO GAËTAN DAVID ANDRÉ LOGIE TANGUY DEKEYSER MARC JENNY PRODUCED BY NICOLAS DUVAL ADASSOVSKY YANN ZENOU LAURENT ZEITOUN A FRANCE-CANADA COPRODUCTION A QUAD MAIN JOURNEY GAUMONT TF1 FILMS PRODUCTION FORECAST PICTURES FILMS IDL LA COMPAGNIE 
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Z Paříže do Paříže
Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kte-
rým žádná lumpárna není cizí, a proto-
že bydlí v Paříži, mají příležitostí pro svá 
klukovská dobrodružství více než dost. 
Tím spíše, když je jednomu deset a dru-
hému dvanáct let. Bohužel jim do dět-
ských her a radostí zasáhne tvrdý osud. 
Jednoho dne jim totiž maminka musí 
na kabáty přišít žluté hvězdy. Francie je 
okupována německou armádou a naci-

stická správa přitvrzuje. Židům v Paříži 
už jde o život, a tak tatínek rozhodne, 
že kluci musí uprchnout do dosud ne-
okupované zóny na jihu Francie, kde se 
snad všichni zase setkají. Film Z Paříže 
do Paříže byl natočen podle stejnojmen-
né autobiografické předlohy Josepha 
Joffa, který vypráví napínavý a dojíma-
vý příběh ze svého života bez veškeré 
sentimentality. Filmového zpracování se 
ujal Christian Duguay.

KULTURA COSTA COFFEE TIMES 04 | 2017 | WWW.COSTA-COFFEE.CZ

Trailer k filmu



Kulturní tipy na červenec a srpen

Tančící dům: 
13 komnat První republiky
Návštěvníci Galerie Tančící dům se do 
25. října přenesou v čase do období První 
republiky. Výstava je rozdělena do celkem 
třinácti sekcí, které symbolizují specific-
ké tematické okruhy od filmu a umění, 
přes módu či sport, až po politiku a pod-
nikání. Filmový okruh nabídne dobové 
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plakáty a fotografie hvězd stříbrného 
plátna, jako byly Adina Mandlová nebo 
Anny Ondráková, či osobní věci komika 
Vlasty Buriana. Výstavní okruh věno-
vaný módě zastoupí kostýmy ze seriálů 
produkce České televize, jako jsou Hříšní 
lidé města pražského, První republika či 
Bohéma. Dobová elegance bude prezen-
tována rovněž návrhy a modely ze salonu 
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královny prvorepublikové módy Hany Podolské, 
která odívala většinu hereckých hvězd. Svět dobové-
ho podnikání představí kavárna s autentickým vy-
bavením. Vystaveny budou rovněž tehdejší cukro-
vinky s obalovým grafickým zpracováním známého 
českého malíře a ilustrátora Zdeňka Rykra – tvůr-
ce ikonického designu pro obal čokoládové tyčinky 
Kofila. Nebudou chybět ani dobové reklamy včetně 
prezentace firmy Baťa, která vznikala pod taktovkou 
oscarového režiséra Elmara Klose.

Sochy v Praze
Již třetí ročník sochařského festivalu Sculpture Line 
opět představí sochy a výtvarné objekty předních 
domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým ne-
bem“, přímo v ulicích hlavního města Prahy. Kromě 
frekventovaných míst budete mít možnost jednot-
livé sochy vnímat i v kontextu specifických, méně 

očekávaných a speciálně vy-
braných lokací. Každá ze za-
stávek této „sochařské linky“ 
je unikátní autorskou poctou 
Praze jako magickému měs-
tu, neustále inspirujícímu 
k novým kreativním příbě-
hům. Záměrem expozice je 
ozvláštnit a obohatit veřejný 
prostor, nabídnout nový po-
hled na Prahu i na samotná 
umělecká díla, a to jak oby-
vatelům, tak i návštěvníkům 
metropole. Jednou ze zajíma-
vých instalací je například 
Prastánek Františka Skály na 
Malostranském náměstí, kte-
rý navazuje na jeho výstavu 
ve Valdštejnské jízdárně. So-
chy na veřejných prostran-
stvích se v rámci letošního 
festivalu Sculpture Line ob-
jeví i v Plzni. 

VIDA! 
Odpálit si vodíkovou raketu, 
stát se hvězdou zpravodajství 
o počasí, zmrazit vlastní stín 
nebo přijít na kloub záhadě 
Bermudského trojúhelníku, 
to vše lze zažít v brněnském 
zábavním vědeckém parku 
VIDA!, středisku neformál-
ního vzdělávání, které je za-
měřené na popularizaci vědy 
a techniky v duchu záměru 
autorů: „Objevujte, bavte se, 
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Tata Bojs & SOČR Live
Díky nahrávce, 
která vyšla na 
konci května na 
CD, LP i v digitál-
ní podobě, si mů-
žete připomenout 
koncert Tata Bojs 

se Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu, který proběhl ve vyprodaném 
Foru Karlín v listopadu loňského roku. 
Kapela Tata Bojs a SOČR pod taktovkou 
Tomáše Braunera vystoupili na jednom 
podiu v rámci projektu Nové horizonty 
a postarali se tím o jednu z nejzajíma-
vějších kulturních událostí závěru loň-
ského roku. 

Nová hudba
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Imagine Dragons
Evolve

Američtí Imagi-
ne Dragons z Las 
Vegas předsta-
vili fanouškům 
na konci června 
nové album, kte-
ré obsahuje cel-

kem jedenáct písní včetně hitů Believer 
a Thunder nebo skladby Whatever It 
Takes. Deska vyjde nejen na CD, ale i na 
průhledném vinylu, na který si musí-
me počkat do konce prázdnin. Písničky 
z nové desky si budou moci vychutnat 
i tuzemští fanoušci na festivalu Colours 
of Ostrava, kde je kapela jedním ze čtyř 
headlinerů.

učte se hrou“. Návštěvníci se také mo-
hou projet na kole po laně nebo si zblíz-
ka prohlédnout minitornádo. V centru je 
i simulátor povodně, deska, na které lze 
na vlastní kůži zažít zemětřesení, nebo 
společenství mravenců rodu Atta. Na 
ploše téměř 5 000 m² čeká přes 170 in-
teraktivních exponátů, které jsou roz-
děleny do čtyř hlavních celků: Planeta, 
Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samo-
statná část Dětské science centrum je 
věnována dětem od 2 do 6 let. V Diva-
dle vědy si pak mohou děti i dospělí užít 
pravidelná představení plná zábavných 
pokusů.
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Hledáme Ženu roku 2017!
Jedinečná soutěž časopisu Žena a ži-
vot – Žena roku 2017 – letos vstupuje 
již do čtvrtého ročníku. Jaká jsou její 
pravidla?  Na www.zenaroku.jenpro-
zeny.cz můžete nominovat jakouko-
liv inspirativní ženu z vašeho okolí, 
u které obdivujete např. její povahu, 
jednání, schopnosti, dovednosti, prá-
ci, umění nebo třeba jen životní styl. 
Soutěží se ve třech kategoriích: Byz-
nys, Friend a Internet.

Nominované ženy budou postup-
ně představovány na webu www.ze-
naroku.jenprozeny.cz. Budete pro ně 
moci hlasovat až do 9. srpna 2017. 
Vítězku určí hlasování čtenářek a od-
borná porota v čele se šéfredaktorkou 
Ženy a život Michaelou Kramárovou. 

Soutěž probíhá od 22. března do 
9. srpna 2017. Výsledky budou vy-
hlášeny na slavnostním galavečeru, 
kterého se zúčastní nejen vítězky 
všech tří kategorií, ale i jejich blízcí. 
A o co se letos soutěží? O hodnotné 
ceny za více než 219 000 Kč. Při-

Vyhlašujeme  
soutěž

hlašovací formulář a informace k soutěži 
tedy najdete na stránkách www.zenaroku. 
jenprozeny.cz.
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Praha
Galerie Harfa

Praha
Letiště Václava 

Havla – Terminál 2, 
prst D

Brno
Josefská

CENTRUM 
CHODOV 0. 
PODLAŽÍ

Roztylská 2321/19
Praha 4 - Chodov

HRADČANSKÁ
Stanice metra A, 

Hradčanská
Praha 6

BB CENTRUM
Vyskočilova 4

Praha 4  
Pankrác

HRADČANSKÁ II
M. Horákové 
119/201

Praha 6

ITALSKÁ
Italská 1
Praha 2

LETIŠTĚ VÁCLAVA 
HAVLA PRAHA 

Aviatická, Terminál 2, 
příletová hala

Praha 6

OC NOVÝ 
SMÍCHOV
Plzeňská 8

Praha 5

PASÁŽ ROKOKO
Václavské nám. 

794/38
Praha 1 - Nové 

Město

ROZTYLY
Tomíčkova 
2144/1

Praha 4 - Roztyly

ATRIUM 
FLORA

Vinohradská 151
Praha 3



SEIFERTOVA
Seifertova 570/55

Praha 3

CENTRUM 
CHODOV 2. 
PODLAŽÍ

Roztylská 2321/19 
Praha 4 - Chodov

JEČNÁ
Lípová 512/22

Praha 2

MORÁŇ
Karlovo náměstí 8

Praha 2

OC QUADRIO
Spálená 22

Praha 1

TYLOVO 
NÁMĚSTÍ

Bělehradská 102
Praha 2

DBK
Budějovická 
1667/64

Praha 4 - Krč

LETIŠTĚ VÁCLAVA 
HAVLA PRAHA 

Aviatická, Terminál 1, 
odletová hala

Praha 6

MŮSTEK
Stanice metra A,  

Můstek, 
Václavské nám.

Praha 1

OC SPEKTRUM
Obchodní ulice 113

Čestlice -  
Praha-východ

VODIČKOVA
Vodičkova 33/709

Praha 1

FASHION ARENA 
PRAGUE OUTLET
Zamenhofova 440

Praha 10

LETIŠTĚ VÁCLAVA 
HAVLA PRAHA 

Aviatická, Terminál 2, 
odletová hala

Praha 6

MY NÁRODNÍ
Národní 63/26

Praha 1

PALLADIUM
náměstí Republiky 1

Praha 1

LETIŠTĚ VÁCLAVA 
HAVLA PRAHA

Aviatická
Terminál 2, prst D

Praha 6

GALERIE HARFA
Českomoravská 2420

Praha 9

LETIŠTĚ VÁCLAVA 
HAVLA PRAHA 

Aviatická
Terminál 2, prst C

Praha 6

OC LETŇANY
Veselská 663

Praha 9 - Letňany

PASÁŽ OASIS
Sokolovská 

394/17
Praha 8 - Karlín



Najdete nás 
také na sociálních
sítích

cz.pinterest.com/costacoffeecz/ 
www.facebook.com/CostaCoffeeCZ
www.instagram.com/costacoffeecz/

Po přihlášení na Wi-Fi Costa Coffee máte přístup 
k rozcestníku, který vás provedesvětem kávy.

BRNO
JOSEFSKÁ

Josefská 427/14 

TEPLICE
OC OLYMPIA

Srbická 464

LIBEREC
OC FORUM

Soukenné náměstí 669
Liberec IV - Perštýn

LIBEREC
OC NISA

České mládeže 456

PARDUBICE
PALÁC  

PARDUBICE
Masarykovo nám. 

2799

PLZEŇ
OC PLAZA
Radčická 2

OSTRAVA 
OC FORUM 

NOVÁ KAROLINA
Jantarová 4

PARDUBICE
HLAVNÍ 

NÁDRAŽÍ
náměstí 

Jana Pernera 217

HRADEC KRÁLOVÉ
AUPARK  

SHOPPING 
CENTER

Puškinova 1215/11


