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SÍLA TORNÁDA v každé dávce

ZATOČTE 
S UCPANÝM NOSEM
Mořské vody vám nepomáhají a běžné nosní spraye 
nelze užívat dlouhodobě? 
Originální nosní spray RymaSTOP® řady Dr. Weiss obsahuje 
10 standardizovaných extraktů z léčivých bylin, kyselinu hyalurono-
vou a extrakt boswellie. Díky tomu poskytuje okamžitou úlevu 
od ucpaného nosu, čistí a regeneruje nosní sliznici a zklidňuje 

a zvlhčuje podrážděný nos. Tento nejsilnější bylinný spray lze 
užívat kdykoliv, účinkuje ihned! 

Žádejte v lékárně nebo na www.RymaSTOP.cz

BLESKOVÉ POSÍLENÍ

Je váš imunitní systém dlouhodobě oslabený, trápí 
vás podzimní chřipky a často užíváte antibiotika? 

Jsou vaše oči zarudlé, svědí nebo řežou? Dopřejte 
jim úlevu v podobě zvlhčujících očních kapek 

OCUTEIN® SENSITIVE prémiové řady Da Vinci Aca-
demia, které koupíte v lékárně. Zajišťují 100% úlevu 
a okamžitou pomoc pro podrážděné, unavené a čer-
vené oči. Byly vyvinuty pro celodenní nošení kontakt-
ních čoček bez vysychání, mlžení či řezání v očích. 
„Tyto kapky jsou výjimečné tím, že jako jeden z mála 
zdravotnických prostředků používají dvojkombinaci lu-
brikačních a hydratačních látek. Výrazně se tím snižuje 

dráždivost oka, kapky se pomaleji vyplavují z očního 
prostředí a prodlužuje se jejich účinnost,“ doporučuje 

OCUTEIN® SENSITIVE doktorka farmacie Barbora 
Růžková.

PRO PODRÁŽDĚNÉ 
a NAMÁHANÉ OČI

PRO PODR
a NAM

sou vašše očiči zar dudlélé svědědíí nebbo řř žežou?? DDo řpř jejteIMUNITY

P ak stoprocentně vyzkou-
šejte doplněk stravy 

Imunit® 5PreveMax obsa-
hující vitamin C, B6 a selen 
pro přirozenou funkci imu-
nitního systému. Ve složení 
naleznete také kyselinu lis-

tovou, která 
pomáhá 

snižovat míru únavy a vy-
čerpání. Navíc je přípravek 
obohacen o nukleotidy, 
získané ze sladkovodní řa-
sy chlorelly a beta-glukany 
z hlívy ústřičné. Díky formě 
cucavých tablet působí pří-
mo na sliznici v dutině ústní, 
a tím zajišťuje rychlé půso-
bení přítomných látek již po 
5 minutách od užití!
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VINAŘI
Myslí tím Jihomorav-

ský kraj, který je sám 
partnerem seriálu 

a fi nančně přispěl na jeho 
vznik. Kde tedy najdete onen 
nekonečný vinohrad a ma-
lebná seriálová místa?

PAVLOV
Předně musíte zavítat do Pav-
lova. Právě tam strávil štáb 
Vinařů během pětiměsíčního 
natáčecího maratonu nejvíce 
času. Zabydlel se v místním 
zemědělském družstvu a ves-
nici přejmenoval na seriálové 
Křetice. Do Pavlova přivedlo 
fi lmaře hlavně malebné oko-
lí lahodící jak kameře, tak po-
tažmo oku diváka – vinařská 
obec se rozprostírá na úpatí 
nejvyššího vrchu Pálavy – 
Děvína, se zříceninou hradu 
Děvičky. V obci stojí za vidění 
náves s řadou selských grun-
tů, barokní hřbitov a vinař-
ské domy se sklepy v České 
ulici, potkáte tu ale hlavně 
pohodové lidi. „Našla jsem 
tu nesmírně pohostinné lidi, 

Mikulov, 
lom

Pavlov

Prušánky – Nechory

„Najdu tam 
všechno, 

co na světě 
mám rád – 

vodu, slunce 
a nekonečný 

vinohrad,“ 

zpívají Chinaski 
ve skladbě 
k Vinařům. 

Milouš a Naděžda, u kterých 
bydlím, jsou zlatí. Pečeme 
spolu koláče, vaříme, klábosí-
me, hrajeme na kytary, pros-
tě pohoda,“ básní o Pavlově 
a zdejších obyvatelích hereč-
ka Jitka Smutná.
Info: www.obec-pavlov.cz

MIKULOV
Fotky zatopeného vápenco-
vého lomu u bývalého Ma-
riánského mlýna v Mikulo-
vě obletěly Česko před lety 
v souvislosti s piraňou, 
kterou zde vylovili ry-
báři. A nyní se tato ma-
lebná kulisa objevuje 
i ve Vinařích. Místo pa-
tří i s dalšími chráněný-
mi územími, Turoldem, 
Svatým Kopečkem ne-
bo Šibeničníkem, k nej-
populárnějším miku-
lovským turistickým cí-
lům. Mikulov je ale 
hlavně vyhledávané vi-
nařské centrum Jiho-
moravského kraje. „Po-
loha, klima a různoro-
dost půd mikulovské vi-
nařské podoblasti s vá-
pencovými svahy Pálavy

ovlivňují 
nezamě-
n i t e l n ý 

charakter místních vín. Toho 
si byli vědomi již staří Říma-
né,“ tvrdí starosta Rostislav 
Koštial. Se štábem jste se ve-
dle Mikulova mohli potkat 
také v Dolních Dunajovicích, 
okolí Milovic či Klentnici.
Info: www.mikulov.cz

PRUŠÁNKY – NECHORY
Kdo často navštěvuje prušá-
necké sklepy, je zdravý a ne 
chorý. Tak prý přišly podle 
pověsti vinné sklepy v Pru-
šánkách ke svému netradič-

PRIMA

Ne
20.15

1/4 SOUTĚŽ 
O DVEŘE

Více na solodoor.cz

VÁŠ ČESKÝ DODAVATEL
DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Soutěžte se seriálem Vinaři
a společností Solodoor
a vyhrajte její produkty
v hodnotě 20 000 Kč!

a) Které dveře kombinují 
oblíbenou bílou barvu 
s potiskem imitujícím dřevěný 
dekor?

b) Co se najde nebezpečného 
ve vinohradu při zarážání hory 
v devátém díle Vinařů?

Odpovídejte prostřednictvím formuláře 
na www.solodoor.cz do 29. 10. 2014.
Každý účastník soutěže získá 
za správnou odpověď slevu 5 % 
na produkty společnosti Solodoor.

OTEVŘETE SI DVEŘE K VÝHŘE 
20 000,–

POZOR SOUTĚŽ
A) Které dveře vyrábí 
společnost Solodoor 
v dýhovaném povrchu?
B) Do jakého města 
se chce nechat farář 
Tomica (Pavel Liška) 
odvést policistou Taušem 
v osmém díle Vinařů?
- Odpovídejte do 22. 10.

T.

nímu jménu. Nechory jsou 
jednou z největších vinař-
ských vesniček na Slovácku. 
Nacházejí se asi kilometr 
od obce Prušánky a tvoří je 
téměř pět set vinných sklepů. 
Štáb Vinařů zde natáčel pře-
devším ve vinařství příznačně 
pojmenovaném přímo podle 
vesničky plné sklípků, tedy 
Nechory. Zde můžete ochut-
nat výtečný Tramín červený, 
Veltlínské zelené či Caber-
net Sauvignon. Přesvědčíte 
se nejlépe osobně v Necho-
rech, bližší informace najdete 
na Vinarstvinechory.cz.
Info: www.nechory.cz
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Jihomoravským 
krajem 

křížem krážem


