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ně s Vinnou galerií v Brně věnovalo 
do soutěže poukázku na víkendový 
pobyt ve vinařství a dvě sady vín, 
které doplní deset dárkových balíčků 
od kanálu Film+.
Pokud chcete jednu z cen 
vyhrát, stačí správně odpo-
vědět na soutěžní otázku 
a mít štěstí při losování. 

Odpovědi posílejte od 20. 11. do 25. 11. 
formou SMS na telefonní číslo 900 11 10 ve formátu 

TVMmezeraBOBmezeraPISMENOODPOVEDImezeraJMENO a ADRESA 
(příklad TVM BOB D JIRI NOVAK LUCNI 3 140 00 PRAHA 4). 

Vyhrává každý 30. odesílatel správné odpovědi, počet výherců je 13.
Cena jedné SMS je 10 Kč (včetně DPH). Soutěž technicky zajišťuje ATS. Infolinka 
776 999 199. www.platmobilem.cz. Jména výherců budou zveřejněna na adrese 

www.tv-magazin.cz, kde najdete i podrobná pravidla soutěže. 
Výherce voucheru budeme kontaktovat.

Role dědečka v komedii 2Bobule 
byla pro Lubomíra Lipského fil-
movou rolí číslo: 
a) 100    b) 500    c) 1000

Hraje se o: 1 poukázku na víken-
dový pobyt v Adámkově vinařství 
ve Višňové u Znojma (zahrnuje  
1 noc v penzionu Bobule, řízenou 
degustaci a návštěvu Adámkova  
vinařství), 2 sady vín a 10 dárko-
vých balíčků od kanálu Film+.
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Tři generace vinařů, které nemají 
na svět – a víno – vždy stejný 
názor, se budou prolínat dějem 

právě připravovaného seriálu, který 
vzniká pod pracovním názvem Vinaři. 
Ve spolupráci s jednou z českých ko-
merčních televizí jej připravuje filmový 
producent a vinař Tomáš Vican, který 
je podepsaný pod úspěšnými vinař-
skými komediemi Bobule a 2Bobule. 
„Na seriálu pracujeme už více než 
čtyři měsíce a právě je ve fázi psa-
ní scénáře,“ říká Vican, který chce 
na televizní obrazovky přenést vše, co 
měly první i druhé Bobule, na které 
přišly do kin statisíce diváků. „Půjde 
o exteriérově velmi krásný projekt. 
Hlavní ideou je samozřejmě nalákat li-
di na jižní Moravu a vzbudit v nich chuť 
na víno,“ plánuje producent, který má 
prsty také v historickém velkofilmu 
Lidice.
Hlavní hrdinové vzejdou ze tří genera-
cí vinařských rodin, které mezi sebou 
svedou boj nejen o víno, ale i o místo 
na světě. „Budeme tam mít staré 
pábitele, kteří mají svůj vlastní názor 
na výrobu vína, stejně jako ho mají 
čtyřicátníci. Nebude chybět také ge-
nerace teenagerů,“ nastiňuje Vican, 

kolem čeho by se měl odvíjet děj se- 
riálu, v němž by se mohly objevit tvá-
ře známé z Bobulí, například Václav 
Postránecký v roli jednoho z pábite-
lů. „Na obsazování jednotlivých rolí je 
samozřejmě brzy, více budeme vědět 
začátkem příštího roku. Scénář ještě 
musí projít schvalovacím procesem, 
stejně pak pilot, který chceme to-
čit v příštím roce,“ popisuje blízkou 
budoucnost seriálu z vinařského 
prostředí Vican s tím, že na scénáři 
pracují ti nejlepší seriáloví scenáristé 
u nás. V počátečních stadiích výroby 
je prozatím šestnáct dílů.
Naopak v poslední fázi příprav jsou 
filmové Lidice, na nichž se Vican podílí 

společně s dalšími producenty. „Nyní 
se pilně pracuje ve střižně, ale ještě 
nás čekají dotáčky několika zimních 
scén,“ říká producent k filmu, který 
vychází ze scénáře Zdeňka Mahlera 
Nokturno. „Jedná se o mimořádnou 
filmovou látku a cesta k první klap-
ce byla dlouhá a velmi trnitá. Díky 
vstřícnému přístupu některých čes-
kých společností a štědrosti českých 
obcí, kterým nebyl osud filmu lhostej-
ný, jsme ale mohli projekt realizovat. 
Diváci se mohou na výsledek těšit 
v kinech od června příštího roku,“ do-
dává Vican.

Tom Franzki, 
foto Martina Vicanová (Vinnagalerie.cz)

Tvůrci nového seriálu si dali 
za úkol přenést na televizní obra-
zovku poetiku filmových Bobulí

Soutěžte s filmem 2Bobule
TV magazín společně s televizní stani-
cí Film+ pro vás u příležitosti exkluziv-
ní televizní premiéry úspěšného čes-
kého filmu 2Bobule (více se o filmu 
dočtete na straně 12) 21. listopadu 
ve 20.45 připravil soutěž o atraktiv-
ní vinařské ceny. Partnerem uvedení 
filmu 2Bobule je Adámkovo vinařství 
ve Višňovém u Znojma, které společ-

Filmaři hledají
inspiraci ve víně
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