
NATÁČÍ SE

Pálava

Děj se točí kolem kamarádů z brněnských 
kolejí, kteří se pravidelně každých pět let 
sejdou. „Tentokrát ovšem jednoho z nich 

přivážejí v podobě slivoně. Diváci při sledová-
ní záhy pochopí, proč tomu tak je,“ prozrazuje 
vinař a fi lmový a televizní producent Tomáš Vi-
can, který do hlavní role obsadil Michala Iste-
níka.
Herce známého z Mostu!, Kukaček či Hlavy Me-
dúzy doplní Jiří Panzner, jehož jste mohli vídat 
v Ulici, Pavla Dostálová, která si zahrála například 
v Hasičárně Telecí či Lajně, ostřílený seriálový 
herec Patrik Děrgel, jehož můžete znát z V.I.P. 
vražd, Ordinace v růžové zahradě 2 či Odznaku 
Vysočina, a Denisa Nesvačilová, jejíž prozatím 
největší prací pro televizi byl seriál Slunečná.

JAK SE ŽIJE NA JIHU MORAVY
„Tentokrát je víno trošku upozaděné. Seriál 
je spíš celkově o tom, jak se dá strávit život 
na jižní Moravě, ve vínodárném kraji. Hrdinové 
budou na Pálavě hledat například houby, které 
tu ve skutečnosti nerostou, budeme pořádat 
rybářské závody, bude zde trochu cykloturistiky 
i dobrého jídla a diváky pozveme také například 
do archeoparku v Pavlově,“ vypočítává Tomáš 
Vican, který stál i za trojími Bobulemi a dvěma 
řadami Vinařů.
Seriál Pálava – Život zalitý sluncem má být po-
dle něj protipólem kriminálek a vůbec veškerého 
násilí, které nás – nejen na obrazovkách – v sou-
časné době obklopuje. „Věřím, že to bude pro 
diváky pohlazení po duši. Po snad už skončené 

covidové době a ve všem tom napětí, ve kterém 
žijeme,“ pokračuje tvůrce, který v případě Pálavy 
spojil síly se scenáristou Tomášem Vávrou, spo-
luautorem seriálového i fi lmového Vyšehradu, 
či s Petrem Kolečkem. Úspěšný seriálový autor, 
který stál třeba za Okresním přeborem, Mostem!, 
Lajnou či Osadou, se tentokrát objeví nejen 
v roli scenáristy, ale také dramaturga a režiséra. 
V režisérském křesle Kolečka doplní Jaroslav Fuit 
(Comeback, Polda, Ordinace v růžové zahradě 2) 
a Petr Nikolaev (Atentát, Sestřičky, Anatomie ži-
vota).

NOVÉ POSTAVY I TVÁŘE Z VINAŘŮ
Tvůrci dostali od Primy původně nabídku na na-
točení třetí řady Vinařů, namísto toho ale radě-
ji přivedli na jih Moravy nové hrdiny. „Někteří 
z nich tu zůstanou na víkend, další na léto, jiní 
na celý život,“ nastiňuje vývoj děje Pálavy – Ži-
vota zalitého sluncem Tomáš Vican, podle kte-
rého ale o některé oblíbené tváře z Vinařů ne-
přijdeme. Na scéně se znovu objeví například 

Fuksa (Miroslav Táborský), Buddy (Jan Brožek), 
Hřebec (Tomáš Matonoha), Tauš (Pavel Nečas) 
nebo Olin (Zdeněk Junák). Tváře novým posta-
vám pak propůjčí kromě v úvodu zmíněných 
herců třeba Hana Holišová, Pavel Zedníček, Ja-
romír Dulava, Jana Krausová či Robert Jašków.
Natáčet se bude do konce července v okolí Sedl-
ce a Valtic, v Novém Přerově, Mikulově, Nejdku 
a Pavlově, v Lednici a kolem lednických rybníků, 
u rybníka Vrkoč, na Dunajovských kopcích či 
na Mušlově u Farmy Pálava.
O titulní skladbu, která bude už během léta znít 
z rádií, a hudbu se postarali Marek Ztracený 
a Jan P. Muchow.

Martin Hýbner, foto Tino Kratochvil a Miroslav Homola
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MÁME RÁDI ČESKO
    JEN KDYŽ JE TAM    
                    VŠECKO

Bez peněz z reklamy by vaše oblíbené pořady nebyly 
tak kvalitní anebo by nevznikly vůbec.  

O tom, proč reklamní sdělení nepřetáčet, 
se dozvíte více na:

Děj se točí kolem kamarádů z brněnských JAK SE ŽIJE NA JIHU MORAVY

Na Břeclavsku se rozjelo natáčení nového seriálu 
nazvaného Pálava – Život zalitý sluncem. Bude mít 
dvanáct epizod a Prima jej uvede už letos.

Život zalitý sluncemŽivot zalitý sluncem

Michal Isteník, Jiří 
Panzner, Denisa 
Nesvačilová, Pavla 
Dostálová a Patrik 
Děrgel
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Infolinka: 728 814 202

Biodeur – nohy
bez mykóz

Přípravky s chytrou houbou dostanete ve svých lékárnách nebo u své pedikérky.

Nohy nesvědí, nepálí,nepáchnou
a méně se potí. Konec tvrdým, 
rozpraskaným patám 
a mykotickým nehtům.
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SOUTĚŽ o účast na natáčení seriálu

Odpovědi posílejte od 21. 5. do 26. 5. formou SMS na telefonní číslo 900 11 10 ve formátu TVMmezeraSOUTEZ1mezeraPISMENOODPOVEDIme-
zeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraADRESA (příklad TVM SOUTEZ1 X JIRI NOVAK LUCNI 3 140 00 PRAHA 4) nebo prostřednictvím webového 
kuponu na mojekrizovka.cz. Počet výherců je 5. Cena jedné SMS je 10 Kč (včetně DPH). Soutěž technicky zajišťuje ATS. Infolinka 296 363 199, 

www.platmobilem.cz. Všeobecná pravidla soutěží a Zásady zpracování osobních údajů najdete na www.vlmedia.cz.

A  Kryštof Hádek  B  Lukáš Langmajer  
C  Miroslav Táborský

Chtěli byste si zahrát 
epizodní roli v seriálu 

Pálava – Život zalitý sluncem? 
Třicátého června bude mít pět 
z vás – společně s doprovodem 
– příležitost. Pěti vylosovaným 
šťastlivcům se ozveme s po-
drobnými informacemi.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Který herec se objevil ve 3Bobulích 
a zároveň jej uvidíme v Pálavě 
– Životu zalitém sluncem?

Odpovědi posílejte od 21. 5. do 26. 5. formou SMS na telefonní číslo 900 11 10 ve formátu TVMmezeraSOUTEZ1mezeraPISMENOODPOVEDIme-
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