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Je horký letní 
den, meruň-
ky dozráva-

jí, hrozny nabírají 
na kráse a kolem velkopavlovické Šlechtitelky 
je šrumec. Štáb seriálu Vinaři zde natáčí video-
klip, v němž hrají hlavní roli zdejší kouzelné 
sklepy, víno a především dvojice Ewa Farna 
a František Segrado. 
„Po megaúspěchu titulní písně Víno, která 
je v našich rádiích nejhranější písní všech 
dob a pro seriál jakousi znělkou, jsme k této 
skladbě chtěli vytvořit něco úplně odlišného. 
Tak vznikla idea vícegeneračního duetu,“ říká 
producent seriálu Tomáš Vican. Song složil 
Zdeněk Vřešťál s ostravským muzikantem 
Jirkou Krhutem. „Zdeňka, jehož tvorbu jsem 
měl moc rád už z dob kapely Nerez se Zuzanou 
Navarovou, jsem oslovil před dvěma lety 
v Mikulově na Pálavském vinobraní, aby nám 
udělal muziku už k prvním dílům Vinařů. A teď 
v úspěšné spolupráci pokračujeme. Vřešťál 
s Krhutem přišli také s nápadem angažovat 
Františka Segrada, což jsem přivítal, protože 

se mi velmi líbí jeho pís-
ničky, které pro něj složili 
Horáček a Hapka,“ pokra-
čuje Vican, podle nějž je 
motivem klipu „kráska 
a zvíře ve vinném sklepě“. 
I když pravda je taková, že 
se jedná spíše o setkání 
krásných lidí v krásném 
prostředí… Ewu doplňuje 

Johanka Freywaldová, která kromě výborného 
zpěvu představuje propojení s dějem seriálu. 
Diváci se na ni mohou těšit, až bude ve Vinařích 
zpívat v místní kapele Trakthor.

Vinaři pokračují v Českém středohoří
Velké Pavlovice a zdejší Šlechtitelku, odkud 
v šedesátých letech vzešla odrůda André, si 
tvůrci nevybrali k natáčení videoklipu náhodou. 
Tak trochu se vrátili „na místo činu“. Právě zde 
před lety vznikla řada scén pro úspěšnou letní 
komedii Bobule. 
„Máme v Česku štěstí, že v tak malé zemi 
najdeme spoustu rozličných turistických míst. 
To platí i pro naše vinařské podoblasti. Velké 
Pavlovice mám rád, stejně jako celé Modré 
Hory. Tady i u nedalekých Velkých Bílovic jsme 
natáčeli i dost scén v Bobulích. Ve Šlechtitelce 
mají skvělé sklepení, což jsme potřebovali pro 
koncept našeho videoklipu. A vlastně se mi 
taky líbil nápad podpořit místo, kde vznikla 
odrůda André, kterou mám rád,“ vypočítává 
seriálový a filmový producent.
Videoklip je kromě záběrů ze sklepení dopl-
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Ewa Farna 
a František Segrado

něn i ukázkami ze seriálu Vinaři, jehož natá-
čení se v druhé sezoně odehrává především 
v Čechách. „Jezdím za vínem nejen po celé 
Moravě, ale po celém světě. Mým asi nejob-
líbenějším místem je Mendoza v úpatí And 
v Argentině. V Čechách jsem trochu znal 
Mělnicko, kde některé obrazy také točíme. 
Pak jsem znal nějaké výjevy z Roudnicka, ale 
sám jsem byl velmi mile překvapen, když jsem 
poprvé uviděl čedičové kopce Českého stře-
dohoří, v jejichž jižním úpatí a kolem jsou vysá-
zeny vinohrady. To vše je doplněno romantic-
kými ruinami černých hradů. Záběry ze seriálu, 
kdy Václav Postránecký a Hynek Čermák letí 
v balonu kolem Hazmburku, jsou vlastně vel-
kým pozváním do tohoto kraje,“ dodává Vican. 
Kromě řady starých známých tváří, jako jsou 
Lukáš Langmajer, Tomáš Matonoha či Pavel 
Nečas, se v pokračování Vinařů objeví i někte-
ré nové, například Jitka Čvančarová, Laďka 
Něrgešová nebo Marek Taclík.

Kráska a zvíře ve vinném sklepě

Ewa Farna Ewa Farna Ewa Farna 

Kráska a zvíře ve vinném sklepěKráska a zvíře ve vinném sklepě
Malebné Velké Pavlovice, městečko 

meruněk a odrůdy vína André, si vybrali 
tvůrci seriálu Vinaři k natáčení videokli-

pu k duetu Františka Segrada s Ewou 
Farnou. Ten doplní ve druhé sérii dnes 

už klasiku Víno od kapely Chinaski.

hlasy, co rozezní 
nové Vinaře

Bobule (2007)

Druhou sérii Vinařů 
uvidíte na obrazov-
kách od letošního 
září, první řadu si 
můžete připome-
nout na slovenské 
Jojce
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