
Stěžejní postavou celého příběhu 
je pracovně vytížená manažerka 
Kateřina, která se svými dospí-

vajícími dětmi přijíždí na jižní Moravu, 
do rodné vinařské vesnice oslavit otcovy 
kulatiny. Jak se postupně všichni sžívají 
s místním prostředím, zjišťují, že život se 
dá prožít i jinak, než byli z ruchu a spě-
chu velkoměsta zvyklí.
Autorem komediálního seriálu Vinaři 
je Petr Kolečko (Okresní přebor, Čtvrtá 
hvězda), režie se chopili Vojtěch Moravec 
a Dan Wlodarczyk (Případy 1. odděle-
ní) pod režijní supervizí Jiřího Vejdělka 
(Účastníci zájezdu, Ženy v pokušení, 
Muži v naději). „Věříme, že nový seriál 
diváky nadchne svou pozitivní atmosfé-
rou,“ uvedl programový ředitel Primy 
Roman Mrázek.
A že se bude na co dívat, ujišťují i pro-
ducenti. „Nejde o žádný další papun-
deklový seriál. Všechny scény natáčí-
me poctivou filmařskou technikou, 
ze studií neuvidí diváci jediný záběr. 
Interiéry jsme vytvořili například z domu 
v Dolních Dunajovicích či z Vinařství 

u kapličky v Zaječí, exteriéry smyšlené 
vinařské vesnice Křetice vznikají pře-
vážně v Pavlově pod Pálavou a blízkém 
okolí. K tomu máme kamerové jeřáby, 
vrtulníky, bezpilotní drony, děláme pro-
stě vše, aby z obrazovek co nejvíce 
dýchla na diváky vinařská pohoda,“ 
přibližuje nový seriál sám vinař a záro-
veň filmový a televizní producent Tomáš 
Vican, který už má s propagací jihomo-
ravského vinařství bohaté zkušenost 
– stál například za úspěšnými komedie- 
mi Bobule a 2Bobule. A řadu herců 
z těchto snímků přizval i ke spolupráci 
na seriálu. Před sklípky a mezi řádky 
vinohradů se tak objeví znovu Václav 
Postránecký, Miroslav Táborský, Tomáš 
Matonoha či Lucie Benešová, přibudou 
k nim ale i kolegové filmovou vinnou 
múzou nepolíbení – například Tereza 
Kostková nebo Hynek Čermák.

Tom Franzki, foto Vinnagalerie.cz

Václav Postránecký, Miroslav Táborský 
či Lucie Benešová se vracejí zpátky 
do vinohradů. Po dvou letních 
poetických komediích Bobule 
a 2Bobule tam, tentokrát pod hlavič-
kou televize Prima, natáčejí opět, a to 
seriál o víně a lidech kolem něj – Vinaři.

Vinaři Ve Vinařích uvidíme 
i Jitku Smutnou 

a Oldřicha  Navrátila
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Lucie Benešová a Tereza Kostková

Staňte se
seriálovou

hvězdou
Pálava, okolí Mikulova, ale i další místa jižní Moravy neodmyslitelně 
spjatá s vinařstvím dávají vzniknout exteriérům seriálu, jehož hvězdami 
se můžete stát díky TV magazínu i vy. Pět z vás, kteří správně zodpo-
vědí soutěží otázku a zašlou do redakce svou fotku s věkem, adresou 
a telefonem – a budou mít to štěstí, že budou vybráni – mohou zazářit 
v některé scéně Vinařů. Tak neváhejte, čeká vás velký zážitek! Můžete 
se setkat s oblíbenými hereckými hvězdami a zakusíte blažený život 
jihomoravských vinařů. A pro tři z vás, kteří nebudou vybráni, máme 
jako sladkou cenu útěchy připravený karton vína z Adámkova vinařství 
(www.adamkovovinarstvi.cz) a po dvou volných vstupech na degustaci 
vín do Vinné galerie (www.vinnagalerie.cz), která je mj. producentem 
seriálu. Pod jejími křídly v minulosti vznikly také například filmy Bobule, 
2Bobule, Lidice či Martin a Venuše.

Soutěžní otázka: 
Který z herců, jež uvidíte v seriálu Vinaři, nehrál ve filmu Bobule? 
a) Václav Postránecký,   b) Miroslav Táborský,   c) Hynek Čermák

Fotografie a spojení na vás posílejte společně s odpovědí 
do 15. 6. výhradně na e-mailovou adresu tvmagazin@astrosat.cz. 

Jména výherců otiskneme v TV magazínu č. 26, které vyjde 23. 6. 2014.
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