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Luštěte s námi a vyhrajte
5x 1000 Kč
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Novinky na letním
seriálovém nebi
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37 celebrity 
pod lupou
Michaela Jacksona
zradilo srdce

27 seriál

Taggart
Skotský lidový hrdina

8–35 
televizní program
na týden 11. 7. – 17. 7. 

aktuálně

Během natáčení shořely 
osmery kalhoty, na ošet-
ření popálené kůže se 
spotřebovalo deset litrů 
přípravku proti popáleni-
nám a jako prevence třicet 
litrů opalovacího krému. 
„Nejčastějším úrazem na 
place byly spáleniny od slu-
níčka, dvakrát jsme muse-
li volat i sanitku. Poprvé 
pro slečnu z ostrahy, na 
kterou spadl ve velkém 
větru stativ na lampu,“ 
říká Dvořák. „Podruhé 

přijela pro Miroslava 
Táborského, který si 
přetrhl vazy v koleně,“ 
dodává Vican, který je 
producentem nejen fil-
movým, ale také víno-
vým. Je spolumajitelem 
sedmi a půl hektaru vinic 
a sám si dopřeje nejrad-
ši sauvignon ze Znojma 
nebo vlašák z Pálavy.

Tom Franzki, 

foto Martina Vicanová

Cestu k volnému pokračo-
vání Bobulí vydláždily tvůr-
cům úspěchy jak u diváků, 

tak na filmových festivalech. Zatím 
posledním úspěchem je cena 
pro nejlepší komedii z Tiburon 
International Film Festivalu v Los 
Angeles. „Ve dvojce se objeví 
všechny hlavní tváře z prvních 
Bobulí, navíc přibudou nové posta-
vy, které ztvárňují Jiří Krampol, 
Jana Švandová, Jiří Korn a Jan 
Antonín Duchoslav,“ přibližuje 
jeden z producentů Tomáš Vican 
z Vinné galerie v Brně. Natáčení 
probíhalo nejen na jižní Moravě, 
ale také v Mořince poblíž Prahy, 
pro jeden záběr si filmaři dojeli i do 
Rakouska. „Dostáli jsme pověsti 
skutečně vinného filmu. Během 
natáčení se vypilo více než tisíc 
litrů vína. Za oběť padlo také asi 
třicet litrů whisky a nějaký ten 
litr tuzemského rumu,“ přibližuje 
zákulisí natáčení druhý z produ-
centů Adam Dvořák, který v něko-
lika záběrech zaskakoval také jako 
dublér a kaskadér.

Vzhledem k tomu, 
že jedna bobule víno 
tak úplně nedělá, 
přišli filmaři s dru-
hou. Jak se pracuje 
se 2Bobulemi, 
jsme se přesvědčili 
na natáčení 
na jižní Moravě.

35 legenda

Angelika, markýza andělů

ve znamení sluníčka
a popálenin

2Bobule

Ve 2Bobulích 
poseděla před 
sklípkem s Janem 
Skopečkem řada 
skutečných vinařů

Kryštof Hádek
se vrhl na výrobu 
slámového vína

Svatba na Svatém 
kopečku v Mikulově

Miroslav Táborský 

si na natáčení 
přetrhl vazy v koleně

Jana Švandová a Jiří 
Krampol jako manželé 
Kováczovi
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