
MUŠLOV (jan) – Pálava je nejen kraj 
vínu zaslíbený, ale také nový seriál, kte-
rý zanedlouho uvidíme na Primě. Vol-
ně navazuje na úspěšné Vinaře, i když 
v tomto případě nehraje víno až tak dů-
ležitou roli. Děj je postaven na kontra-
stu mezi starousedlíky a »náplavami«.

Foto Aha! – Jan Janula 

Vše se točí kolem dvou 
přátel (Patrik Děrgel 
a Michal Isteník) kteří 
se setkávají na plánova-
ném srazu po pěti letech. 
Doprovází je ale i ženy, 
např. sportovkyně Ája 
(Denisa Nesvačilová).

Sami netuší, jaké změ-
ny je v tomto krásném 
kraji čekají, život někte-
rých postav se dramatic-
ky změní. Starousedlíky 
představují některé po-
stavy známé z Vinařů, 
například Tomáš Mato-
noha, Miroslav Tábor-
ský, který si zopakoval 
roli znalce vína Fuksy.

Nově se objeví Bole-
slav Polívka v roli majite-

le Farmy Pálava (oprav-
du existuje, patří Tomáši 
Vicanovi, duchovnímu 
otci seriálu). „Není nad 
to, když herec dostane 
postavu, ve které se od-
ráží jeho životní zkuše-
nosti tak, jako tady. Na 
mé farmě jsem si zku-
sil i odvrácenou tvář 
podnikání. Navíc víno 
je mé oblíbené pití, dá 
se při něm krásně po-
vídat, neusnete jako 
u piva. Také jsem tady 
potkal kolegy, co mám 
rád. Bonusem bylo, že 
nám při natáčení té-
měř nepršelo,“ líčil Bo-
lek Polívka při poslední 
klapce před pár dny.  

Kvartální abstinent 
MUŠLOV (mich) – Bolkovy obrovské zkušenosti 
byly při natáčení seriálu k užitku, málokdo platí za 
tak dobrého kumpána do sklípku a k besedám u 
vínka jako on... „Už to ale není, co bývalo. Alkohol 
je můj blízký přítel z mládí, to ano, vzdělaný a citli-
vý kamarád, ale k setkáním dochází dnes už vzác-
něji.“ Oblíbený herec je dle svých slov dnes spíše 
pijícím abstinentem, než abstinujícím alkoholikem. 
„Je to tak, zůstávám kvartálním abstinentem, což 
znamená, že čtyřikrát do roka nepiji.“

Houby jsou licence…
„Ve volných chvílích jsem si užíval procházek po 
okolí, na houby jsem ale nechodil, na Pálavě totiž 
vůbec nerostou, i když se v jedné scéně sbírají, 
což je asi umělecká licence. Stejně jako rybářské 
závody, které se tu také objevují.“ Michal Isteník 

A s Jaromírem Dulavou.

Některé scény se Některé scény se 
točily ve sklípku.točily ve sklípku.

Bolek Polívka (73) o pití vína...

Prodávám tu své 
zkušenosti

Zkušení 
vinaři Polívka 
a Táborský.

Bolek, osel a lama. 
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Pavel Nečas 
a Zdeněk Junák.

Michal Isteník coby náplava.

Bolek s Patrikem Bolek s Patrikem 
Děrgelem.Děrgelem.
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