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Muž z Acapulca

Návod, jak hrát a vyhrát, najdete na str. 46

2     

3     

4     

12     

6     

5     

8     11     1     

14     

13     

15     

9

10

7     

JIŽNÍ MORAVA JE JEDINEČNÁ
PŘ

IP
RA

V
IL

 T
O

M
 F

RA
N

ZK
I, 

FO
TO

 Č
T,

 T
V

 P
RI

M
A

 A
 V

IN
N

A
G

A
LE

RI
E.

C
Z

Kó
d 

kř
íž

ov
ky

 T
VE

 1
80

4

● Jihomoravský kraj máte 
za poslední roky projetý 
křížem krážem. Natáčel 
jste zde Bobule, nedáv-
no v Lednicko-valtickém 
areálu a v brněnské vile 
Tugendhat cyklus Národní 
klenoty. Máte v tomto 
kraji místo, které vás chy-
tlo za srdce?
Těch míst je více. Fascinuje mě 
krajinotvorba, o kterou se po-
kusili Lichtenštejnové v Lednic-
ko-valtickém areálu, krásně je 
na Reistně, ale jedinečný je Sva-
tý kopeček a Mikulov a Pálava 
s Dívčími hrady.
● Máte zde i oblíbeného 
vinaře? Nebo sklípek, 
kam se rád vracíte?
Oblíbeného vinaře mám tro-
chu stranou – Václava Adámka 
ve Višňovém na Znojemsku. Ale 
kvalita vín šla v poslední době 
tak nahoru, že je snadné oblíbit 
si další.
● Od května natáčíte Vi-
naře, hrajete v pohádce 
Tři bratři. Jižní Morava, 
víno, pohádky, to zní 

jako herec-
ká idylka.
To asi zní, ne-
mohu si stěžo-
vat, ale je to 
především prá-

Čtyřiapade-
sátiletý český 
herec sice žije 
v Praze, dru-

hým domovem 
je pro něj ale 

v poslední 
době jižní 

Morava.

ce a při ní si člověk toho, o čem 
se bavíme, tolik neužije. Pravda 
je, že mezi těmi natáčecími dny 
se objevily i volné dny, kdy jsem 
zůstal a trochu si dovolenkově 
užíval.
● V souvislosti s Vi-
naři vždy zmiňujete 
kozu. Platí, že natáčení 
s dětmi a zvířaty je pro 
fi lmaře nejkompliko-
vanější?
S dospělým kolegou se větši-
nou domluvíte, s dětmi hůř, 
a se zvířaty často vůbec. Ně-
kdy mě koza Terezka trochu 
limituje.
● Hrajete i epizodní 
roli v právě vysíla-
ném seriálu Život 
a doba soudce A. K. O ja-
kou postavu jde?
Je to ředitel loutkového diva-
dla, který se soudí o autorská 
práva na loutku skřítka Me-
lichara. Trochu to připomíná 
spor o Hurvínka.
● Když se vrátíme k vínu, 
vinaře jste ztvárnil 
i v obou dílech Bobulí. 
Váhal jste, zda si ho za-
hrát znovu?
Nebyl důvod váhat. Byli jsme 
s producentem Tomášem Vica-
nem už dlouho domluveni. Jen 
se čekalo, až se podaří přesvědčit 
nějakou televizi, že by to mohl 
být dobrý seriál a že stojí za to to-
čit o tom zvláštním světě vinařů.
● Podíváme-li se na natá-
čecí plán Vinařů, tak jste 
de facto celé léto strávil 
na jihu Moravy. Stihl 

jste i dovole-
nou či výlet 
někam jinam 
nebo pobyt 
na chalupě?
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PO STOPÁCH SERIÁLU VINAŘI S TEMPLÁŘSKÝMI SKLEPY ČEJKOVICE


