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Okoštujte jižní Moravu

Na Moravě je tři sta dvanáct vinařských obcí. 
Obyvatelé řady z nich žijí v těchto dnech  
natáčením seriálu Vinaři, který do podzimního 
vysílání chystá televize Prima.

Vinari

Odpovědi se jménem a adresou posílejte do 29. července na adresu tvmini@astrosat.cz. 
Jména výherců uveřejníme v příštím čísle. Podrobná pravidla soutěže na www.tvmini.cz.

Kdo je autorem seriálu Vinaři? 
 A   Petr Čtvrtníček     B   Petr Kolečko    C   Petr Zelenka 

3x Mercedes-Benz  
s plnou nádrží na víkend!Vyhrajte

CESTOVÁNÍ

Partnerem seriálu Vinaři je mimo jiných Mercedes-Benz 
(www.mercedes-benz.cz), s nímž můžete soutěžit. 
Stačí zapátrat v minulém čísle TV mini, kde jsme psali 
o scenáristovi Vinařů – jde o teprve třicetiletého úspěšného 
českého autora, který se proslavil Okresním přeborem, 
podílel se také na seriálech Obchoďák, Nevinné lži, 
Čtvrtá hvězda či sitcomu Marta a Věra.

Středobodem veškerého filmařského dění 
je vesnice Pavlov, kterou seriáloví tvůrci 
přejmenovali na Křetice. „V Česku jsou 

několikery Křepice, na jižní Moravě například 
na Břeclavsku a na Znojemsku, ale protože 
jsme hledali název, který by byl neutrální 
a neodkazoval by na žádnou existující ves-
nici, zvolili jsme jako slovní hříčku Křetice,“ 
popisuje cestu k názvu seriálové vinařské 
obce Tomáš Vican, vinař a televizní a filmo-
vý producent v jedné osobě. Do Pavlova 
přivedlo štáb nově vznikajícího primácké-
ho seriálu především malebné okolí lahodící 
kameře a potažmo oku diváka. „Původně 
jsme uvažovali o Velkých Pavlovicích a okolí, 
pak jsme ale jezdili se štábem na obhlíd-
ky směr Pavlov, Klentnice, Mikulov a okolí 
a de facto celá Pálava štáb uhranula, hlavně 
architekta Milana Býčka a šéfrežiséra Jirku 
Vejdělka,“ objasňuje Vican, proč padla volba 
právě na Pavlov. Vedle něj ukážou autoři 
v seriálu i jiné vinařské malebnosti – Višňové 
na Znojemsku, Bzenecko nebo Nechory.
Práci filmového architekta Milana Býčka může-
te znát z filmů Báječná léta pod psa, Pelíšky, 
Hanele, Rok ďábla, Pupendo, Obsluhoval jsem 
anglického krále nebo Peklo s princeznou.

Po stopách natáčení
Budete-li chtít „okoštovat“ jižní Moravu a vydat 
se při letních toulkách třeba po stopách natá-
čení Vinařů, zamiřte do okresu Břeclav. Právě 
tam leží Mikulov, jehož zatopený lom posloužil 
jako kulisa pro rybářské a vodní hrátky seriá- 
lových hrdinů, Dolní Dunajovice, kde Milan 
Býček vytvořil seriálový domov hlavního hrdiny 
v podání Václava Postráneckého, a konečně 
i zmíněný Pavlov.

Obec ležící na úpatí nejvyššího vrcholu Pálavy 
Děvín proslavily vedle vína také památky 
a archeologie. „O úspěších zdejších vinařů 
sahajících daleko do minulosti nejlépe svědčí 
výstavné vinné sklepy s barokními štíty. K dal-
ším zajímavým památkám patří řada selských 
gruntů na návsi, kostel svaté Barbory nebo 
barokní hřbitov. Nad obcí se vypíná asi nej-
známější místní památka – zřícenina hradu 
Děvičky,“ odhaluje starosta Pavlova Zdeněk 
Duhajský s tím, že zdejší bohatá archeologická 
naleziště dokládají osídlení již v dobách lovců 
mamutů. „V poslední době je Pavlov známý 
také kvůli zdejší přírodě a vodní rekreaci. Díky 
těsnému sousedství s třetí Novomlýnskou nádr-
ží dnes znají jméno obce jachtaři z celé repub-
liky,“ dodává starosta. V polovině července se 
zde konal již osmý ročník Pálavského festivalu 
dračích lodí.
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www.obec-pavlov.cz

www.dolni-dunajovice.cz

www.mikulov.cz
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