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ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2
VSTUPUJE DO 8. SEZONY
Ordinace v růžové zahradě 2 vstupuje do další sezony a možná právě proto, že zpříjemňuje divákům
úterní a čtvrteční večery už řadu let, stále patří k nejsledovanějším pořadům televize Nova.
A i v nové sezoně se mají diváci na co těšit. Scenáristé připravili napínavé příběhy a zápletky plné emocí
a zvratů, které ovlivní životy hlavních hrdinů. Navíc se i v seriálu objeví několik nových postav.

KAMENICKÝ TÝM NA PODZIM POSÍLÍ!
Lukáš Hejlík
MUDr. Jáchym Kalina
Třicetiletý chirurg a plastický chirurg Jáchym Kalina má za sebou působení
ní
ve fakultních nemocnicích v Praze. Ze svého dosavadního působiště
odešel po konfliktu s nadřízeným. Jáchym je hezký, sexy muž, který to
o sobě moc dobře ví. Preferuje krátkodobé nezávazné známosti, protože
se opravdového vztahu bojí. Umí si rychle získat přátele i nepřátele. Ženy
ho obecně mají rády a odpouštějí mu jeho nedostatky. Jáchym má smysl pro humor, osobní kouzlo a jeho „slabinou“ je čtrnáctiletá sestra Linda,
o kterou se s láskou stará. O své rodině Jáchym nemluví a střeží si své
soukromí. Nechce, aby o něm někdo věděl, jak je obětavý a úžasný.

ROZHOVOR S LUKÁŠEM HEJLÍKEM:
Co byste o sobě divákům
Ordinace v růžové zahradě 2 řekl?
Nevím, jestli mě uvidí tak, jak mě
neznají. Naopak. Budu opět takový
nevázaný sympatický floutek
a flink. Šikovný doktor, který
bloumá mezi sesterskými
a doktorskými srdci.

„Budu opět takový
nevázaný sympatický
floutek a flink. ”

projde malá rošťárna, ale dost možná i velký
průšvih.
Hrál jste někdy v minulosti lékaře?
Ano, hrál. Ale nikdy s takovou důsledností
a v tak velké míře.
Jak Vám jde nácvik lékařských praktik
(operace, šití, terminologie apod.)?
Textově se mi ta slova okolo operací pletou,
ale protože se živím literaturou, převádím je
okamžitě do svého života. Tedy když na sále
koalguju (pálím) cévy, hned to používám
v praxi (koalguju mosty minulosti).
Lákala by Vás medicína?

Proč jste roli v seriálu Ordinace
v růžové zahradě 2 přijal a váhal
jste dlouho?
Váhal jsem docela dlouho, právě protože
jsem chtěl být viděn v jiné roli. Na druhou
stranu takhle zase vím, jak na to.
A nebudu se přece vzpírat typu, který
mi asi (nebo zcela jistě?) sedí.
Jak se ztotožňujete s postavou
Jáchyma? Jaký podle Vás?
Zcela bezzávazkový týpek, chytrý,
šikovný, sympatický kluk, kterému

Ne. Ale jsem rád, že si to vyzkouším v Ordinaci.
Nicméně je to obdivuhodné povolání. Vlastně
si na tom operačním sále uvědomuji, jak
daleko je tahle disciplína.
Jáchym je postava, které hrajete poměrně
často – ženami obdivovaný, který se nerad
váže. Jiné role Vás nelákají?
Hrál jsem jiné postavy - homosexuálního
učitele nebo vojáka, který řeší své trauma
u terapeuta. Teď se vracím k typu, který u mě
diváci znají především. Trochu mě to mrzí,
ale věřím, že je v tom nezklamu.

DALŠÍ NOVÉ POSTAVY

Ha Thanh Nguyenová
Sestra Tien
Mladá Vietnamka Tien žije v Česku od svých pěti let.
Vystudovala zde základní i střední školu. Počítala s tím,
že poté půjde studovat medicínu, stejně jako její bratr.
Její plány však překazila smrt milované matky. Aby zůstal
zachován rodinný obchod, který máma vedla, otec Tien
rozhodl, že místo studií bude pracovat v tržnici. Štěstí
talentované studentky tak muselo ustoupit blahu jejího
bratra. Nakonec s pomocí doktora Hanáka, který odhalil
její medicínské znalosti, nastupuje Tien do nemocnice jako
zdravotní sestra.

Kateřina Pechová
Linda Kalinová
Čtrnáctiletá Linda je navenek hodně drsná holka,
ale uvnitř je to vyplašená, emocemi zmítaná puberťačka. Mezi Lindou a rodiči je skoro dvougenerační
rozdíl a Jáchym je tak pro ni jediným příbuzným,
se kterým si otevřeně může popovídat o svých
strastech a problémech. Linda byla zvyklá, že
může u bratra, v případě potřeby, vyhledat kdykoli
azyl, takže teď nese s nelibostí, že se odstěhoval
tak daleko.

Petr Oliva
Gustav Kalina

Otec Jáchyma a Lindy je bývalý armádní důstojník. S dcerou si příliš nerozumí, protože je podle
ní starý a totálně out. Gustav je obyčejný člověk,
který své děti miluje a vždy se jim snažil dát maximum. Je rád, když je Linda u svého bratra,
protože ví, že on ji má rád a že je v dobrých rukou.

CO SE BUDE DÍT V 8. SEZONĚ...?
ČESTMÍR, MAGDA
A JAKUB MÁZLOVI
Rodina Mázlů do osmé sezony nevykročí tou správnou nohou. Při návratu z dovolené se jejich vůz srazí
s kamionem a půjde tu o život. Jakuba navíc v těchto těžkých chvílích čeká reparát z maturity. Magdin
vztah s novým doktorem Jáchymem Kalinou, který jí pomohl v nejtěžších chvílích, se pozvolna mění
v přátelství a flirt. Čestmír tuší, že mezi Magdou
a Jáchymem se něco odehrává.

BĚLA VALŠÍKOVÁ
A MARTIN JÁNSKÝ
Martin a Běla si stále dobírají jeden druhého. Martin se ale občas chová dost podezřele, hlavně v okamžiku, kdy mu Běla
oznámí, že byla vykradena chalupa. Běla je přesvědčená, že
nic nezmizelo, ale Jánský ví, že tomu tak není. Zmizel totiž klíček od trezoru. Vztahy mezi Bělou a Jánským jsou na bodě
mrazu, ale Běla netuší, že důvodem je Jánského strach, aby
Běla neodhalila jeho rozporuplnou minulost.

DALIBOR FRYNTA,
OTA KOVÁŘ
A KATEŘINA VRÁNOVÁ
Po návratu z dovolené se všichni tři přátelé rozhodli, že se
rakovinou porazit nedají. Jejich odhodlání ale naráží na zjištění, že má Dalibor metastázy na mozku. Jeho stav se zhorší
natolik, že zůstane připoután na lůžku. Frynta se rozhodne
požádat Otu o poslední a definitivní službu v podobě eutanazie. Proti jeho rozhodnutí se však zvedne vlna nevole.

ZDENA TICHÁ, DAVID
SUCHÝ A TONÍK
Zdena se stává ideální matkou a hospodyní. Toník má
problémy ve škole a Zdenin muž začíná z manželství unikat. Zdeně navíc vyčítá, že dává přednost domácnosti
před vším ostatním.

PETR HANÁK,
GÁBINA VAJNEROVÁ
A FILIP VAJNER
G
Gábina, která se provdala za Filipa, se těší na nové
zzačátky mimo Kamenici. Netuší však, že v nemocnici
opět potká Hanáka, který celou situaci zkomplikuje.
o
Gábina porodí syna Filípka, o kterého se však bude
G
sstarat Filip. Gábina se vyhýbá plnění manželských povinností, vymlouvá se na zdravotní problémy, a tehdy
v
zzačne situaci řešit její manžel.

CO SE BUDE DÍT V 8. SEZONĚ...?
LUCIE NOVÁKOVÁ,
DAREK VÁGNER
A LEA VÁGNEROVÁ
Darek s Lucií dál bezúspěšně válčí s hejtmanem.
Darkovi na Lucii záleží, a proto se rozhodne povolat na pomoc svou sestru Leu, která je vlivná
a má kontakty na mocné osoby. Lea přijíždí, aby
pomohla v boji s bratry Švarcovými.

BABETA TREFNÁ,,
K
JINDŘICH VALŠÍK
A CHOU
Vietnamka Chou, která je tetou Tien, chce zůstat
v Česku. Proto za ní Tien přivede Mikeše, aby se
mohl stát jejím manželem a aby ji zachránil po
vypršení víza před návratem do Vietnamu. Svatbu za úplatek však překazí Babeta, která posléze
zjistí, že udělala chybu, a sama začne intenzivně
vyhledávat nového ženicha. Jako potenciálního
manžela se pokusí oslovit Jindřicha Valšíka.

ČESTMÍR MÁZL
Petr Rychlý alias Čestmír Mázl je jednou ze stálic seriálu. Jeho
postava patří mezi divácky nejoblíbenější. Je to možná i tím, že
Čestmír má své klady, ale i zápory. Prochází neustále vývojem
a vše, co se mu přihodí, má vliv na jeho postoj k životu.

Prozradíte, co čeká na Čestmíra Mázla
v další sezoně?
Moc toho prozrazovat nemůžu, můžu jenom
malinko nastínit. Začne to velmi dramaticky,
ne vlastí vinou se rodina Mázlova ocitne
v dopravní nehodě. Čestmíra doběhnou
rodinné problémy a vztah mezi ním a Magdou
se začne hroutit!
Jak se ztotožňujete s postavou doktora
Mázla? Je vám v něčem podobný?
Po sedmi letech natáčení už nepoznám, kdo
je Petr Rychlý a kdo Čestmír Mázl. Oproti mně
je Čestmír lehce stydlivý a situace řeší někdy
velmi zbrkle. Co nás spojuje, je láska k rodině
a dětem. A také ta bláznivá překvapení, která
někdy vyjdou rodinu pěkně draho.

„Oproti mně je Čestmír
lehce stydlivý a situace řeší
někdy velmi zbrkle.”
Vaše postava doktora Mázla je velmi
oblíbená, proč tomu tak je?
Je to asi tím, že Mázlova rodina řeší stejně
reálné problémy jako tisíce rodin v naší
republice. Problémy s dospívajícími dětmi,
zpackaný nákup pozemku, finanční tíseň
a to všechno okořeněno trochou humoru.
Navíc naše rodiny neustále drží harmonicky
pohromadě, a to může být důvodem, že se
ve světě špatných zpráv stáváme oblíbenými
postavami.

Sledujete sám nějaký seriál nebo
Ordinaci v růžové zahradě 2?
Je to paradox. My, kteří pro televizi
pracujeme, máme velmi málo času se na
ni ještě dívat. Velmi málo se dívám na
seriály. Při mém pracovním vytížení ani
seriál sledovat nemohu. Vidím spoustu
zahraničních seriálů v dabingovém
studiu, kde některé seriálové
hrdiny namlouvám. Někdy se ale
z pracovních důvodů na Růžovku
podívám.
Kterou postavu z Ordinace
v růžové zahradě 2 máte
nejraději?
Mojí oblíbenou postavou je
Magda Mázlová. Je to tím, že
s touto postavou hraji nejdéle
a navíc herečka Markéta Častvaj
Plánková je skvělá parťačka.
Jaký je Váš životní styl? Žijete
zdravě?
Zas tak zdravě nežiji, ale jsem
zastáncem všeho s mírou. Snažím
se trochu hýbat a trochu cvičit.
Jednou za týden hraji tenis. To je
úžasný sport. Stačí jeden parťák
a už se hraje. Pěkně se u toho
vylítám a uvolním.
Jaké je Vaše životnÍ krédo?
Nebrat se tak vážně.
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