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yl jednou jeden král, měl dvanáct dcer a na to konto i tucet důvodů být 
nešťastný. Jedenáct jeho krasotinek se totiž každé ráno budí k smrti una-
vených, navíc s úplně prošlapanými střevíčky, a žádná nechce prozradit, 
co se s nimi v noci dělo. Nechce to říct ani nejstarší princezna Amanda, 

která jediná má střevíčky vždy v pořádku. A jak už to v pohádkách bývá, králi nezbývá 
než za odhalení záhady slíbit princeznu a půl království. Jenže co čert nechtěl, hodlá ji 
rozlousknout prachobyčejný voják a loutkář Anton. Nechce ani tak pomoct králi, netouží ani 
po půlce království, princezny Amandy se mu zachtělo. Na první pohled se do ní zamiloval, 
čímž ovšem vzbudil žárlivost v intrikánském hofmistrovi, který si sám dělá na princeznu 
i královský trůn zálusk.

B

še začalo v okamžiku, když se 
Váleček vybíhající ze školy 
na ulici srazil s paní učitelkou 
– mimochodem v této epizod-

ní roli se na okamžik objevila autorka seriálu, 
scenáristka, dramaturgyně i spoluzakladatelka 
dětského televizního vysílání Jarmila Turnov-
ská. Malý nemotora, který by ovšem ani mouše 
neublížil, se pak skamarádil se spolužákem Fer-
dou, divokým nezbedou, dalším do party byl vy-
nalézavý kluk Honza, který se právě přistěhoval 
do Ferdova domu. Při honičce malostranskými 
uličkami a podhradím narazili ještě na Gábinu, 
vtipnou holku, která ráda fotí. A tak se dala do-
hromady parta, kterou si oblíbili první dětští 
diváci už koncem šedesátých let.

Marek Eben jako  
nezapomenutelný Váleček
Seriál okamžitě po své premiéře vzbudil ob-
rovský ohlas. Šlo totiž o první český dětský 
televizní seriál zachycující současné děti 
a jejich starosti. Ukazoval obyčejné dětské 
kamarádství, vztahy mezi dětmi i dospělými, 
zachytil atmosféru pražské Malé Strany – na-
táčelo se převážně v okolí Jánského vršku 
či pražských barokních zahrad v podhradí 
– a odstartoval i kariéru Marka Ebena v roli 
Válečka. Oblíbený muzikant a moderátor je 
mimochodem na označení Váleček dodnes 
alergický.
K repríze seriálu po pětačtyřiceti letech od na-
táčení zve pamětníky i nové malé diváky Česká 
televize.

pro děti

Jak princezny 
po nocích tancovaly

V

Odpověď pošlete na korespondenčním lístku na adresu TV star, Přátelství 986, 
104 24 Praha 10, nebo e-mailem (tvstar@astrosat.cz) do 23. července.

n Soutěž

Které evropské město se svými šesti letišti  
odbaví nejvíce cestujících?

A Londýn   B Praha   C Vídeň

Gábina, Váleček, Ferda a Honza. To jsou nerozluční 
kamarádi z pražské Malé Strany, s nimiž mohli diváci 
prožívat dobrodružství poprvé už v roce 1969.

Kamarádi
… a jejich malostranská 

19. 7.
8.35

Když se světově proslulý letecký závodník 
Prášek dozví, že má poškozený motor a už 
možná nikdy nebude moct závodit, zařadí 

jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa 
vzdušného boje s požáry. Prášek spojí své 
síly se záchranářským a hasičským vete-
ránem, vrtulníkem Břitvou, a odvážným 

týmem, jehož členy jsou 
například hasička Kapka, 
nákladní vrtulník Větrník, 
bývalý vojenský dopravní 

letoun Cabbie či veselá 
parta neohrožených terénních 

vozítek, která si říkají Kouřoví skokani.

Pokračování animované komedie Letadla právě vstupuje do kin a vy můžete v soutěži 
vyhrát pět balíčků s dvěma 3D vouchery do kina a filmovými hodinkami a hrnkem. 

Stačí správně odpovědět na naši otázku.

dobrodružství
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Vinaři

10 | tv star
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Soutěžte S fiLmem LetAdLA 2:  
HASiči A záCHrAnáři



Jak princezny 
po nocích tancovaly
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natáčí se

S
tředobodem jejich pracovního nasazení je vesnička Pav-
lov, odkud vyrážejí pro záběry například do Dolních Du-
najovic, Mikulova či Perné. Kopcovité území s Dívčím hra-
dem nebo Mušovskými jezery tvoří působivé kulisy, a tak 

není divu, že se štáby do Pavlova vracejí. „Nic krásnějšího než Pálava 
pro filmaře skoro není. Jde o naprosto reprezentativní kus. Když jsem 
sem po několika dlouhých letech přijel, okouzlilo mě to. Volba místa 
pro natáčení našeho tematického seriálu z vinařského prostředí je ab-
solutně perfektní,“ uvedl pro Břeclavský deník asistent režiséra Roman 
Bratislav Janečka. A dává mu za pravdu i sám šéfrežisér Vinařů Jiří Vejdě-
lek. Pro film Něžné vlny prý hledal vhodné scenérie horko těžko na Mělnicku, 
zatímco Břeclavsko mu sedlo po filmařské stránce perfektně. Vedle zdejších 
krás ukážou tvůrci v seriálu i jiné vinařské malebnosti – Višňové na Znojemsku, 
Bzenecko nebo Nechory.
Autorem scénáře ke komediálnímu seriálu, který uvede televize Prima, je 
Petr Kolečko, jehož práci můžete znát ze seriálů Okresní přebor nebo Čtvrtá 
hvězda, režie se chopili Vojtěch Moravec a Dan Wlodarczyk, který režisérsky 
obstaral i Případy 1. oddělení. Oba pracují pod režijní supervizí zmíněného 
Jiřího Vejdělka, mezi jehož filmy patří třeba Účastníci zájezdu, Ženy v pokušení 
či Muži v naději.

Vůně jižní Moravy až u vás doma
Před kamerou se objeví například Václav Postránecký, Tereza Kostková, Jitka 
Smutná či Vladimír Táborský, které doplní řada mladých neokoukaných tváří. 
Byť by mohla některá jména svádět k tomu, že půjde o další z dlouhé řady 
nekonečných sérií šitých horkou jehlou, sama seriály protřelá Tereza Kostková 
ujišťuje, že to tak rozhodně není a že bude na co se dívat: „Na tak profesionálně 
zvládnutém seriálu jsem se ještě nepodílela, a to jich mám za sebou pěknou 
řádku. Ať už jde o technickou stránku, scénář nebo například o zázemí.“ 
Producent a vinař v jedné osobě Tomáš Vican k tomu dodává: „Opravdu nejde 
o žádný další papundeklový seriál. Všechny scény natáčíme poctivou filmařskou 
technikou, ze studií neuvidí diváci jediný záběr. Máme kamerové jeřáby, vrtulní-
ky, bezpilotní drony, děláme prostě vše, aby z obrazovek na diváky co nejvíce 
dýchala vinařská pohoda.“ Na seriálu pracuje kromě jiných i filmový architekt 
Milan Býček, jehož dílo můžete znát z filmů Báječná léta pod psa, Pelíšky, Hanele, 
Pupendo, Obsluhoval jsem anglického krále nebo Peklo s princeznou.

n Soutěž

Fotografie a spojení na sebe posílejte společně s odpovědí do 23. července 
na e-mailovou adresu tvstar@astrosat.cz.

Ve kterém seriálu nehrála Tereza Kostková?
A  Pojišťovna štěstí   

B  Cesty domů   C  místo nahoře

Pálava, okolí Mikulova, ale i další místa jižní Moravy 
neodmyslitelně spjatá s vinařstvím dávají vzniknout 
exteriérům seriálu, jehož hvězdami se můžete stát díky 
TV star i vy. Pět z vás, kteří správně zodpovědí soutěžní 
otázku a zašlou do redakce svou fotku s věkem, adresou 
a telefonem – a budou mít to štěstí, že budou vybráni –, může zazářit v některé 
scéně Vinařů. Tak neváhejte, čeká vás dost možná životní zážitek, při kterém se 
setkáte s oblíbenými hereckými hvězdami a zakusíte blažený život jihomorav-
ských vinařů. Pro další tři máme jako sladkou cenu útěchy připravený karton 
vína z Adámkova vinařství (www.adamkovovinarstvi.cz), které je jedním z řady 
partnerů seriálu a jež můžete znát například z filmů Bobule a 2Bobule.

StAňte Se SeriáLoVou HVězdou
S tV StAr nA nAtáčení SeriáLu 

Vinaři
Ticho! Kamera! Akce!

V kulisách vinohrady osázené jižní Moravy vznikla již řada filmů či seriálů, takový roz-
ruch jako letos ale tamní obyvatelé dlouho nezažili. Filmaři se tam usadili na téměř půl 
roku, aby natočili seriál, který velebí víno a lidi kolem něj včetně jeho konzumentů.
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