
Střihový díl 23. 8. ve 20:00 
Seriál od 28. srpna každé úterý a čtvrtek ve 20:00

Nejsledovanější seriál 
současnosti!



Seriál TV Nova 
z prostředí gynekologie

a pediatrie, 
ověnčený devíti cenami,

pokračuje 5. řadou.





Ocenění: 
za 2,5 roku vysílání získala Ordinace 

v růžové zahradě čtyři ceny Ankety diváků TV Nova 
ANNO a pět cen Ankety o nejoblíbenější osobnosti 

a pořady televizní obrazovky ČR TýTý

ANNO 2005: Nejoblíbenější pořad roku

TÝTÝ 2005: 
Nejoblíbenější herečka: Daniela Šinkorová 

   Nejoblíbenější herec: Roman Zach 
Objev TýTý: Ivana Jirešová

ANNO 2006 – Nejoblíbenější pořad roku
Daniela Šinkorová, nejoblíbenější herečka 

 Petr Rychlý, 3. nejoblíbenější herec 

TÝTÝ 2006: 
Nejoblíbenější herečka: Daniela Šinkorová 

 Seriál roku: Ordinace v růžové zahradě





 
Do 5. řady sledovaného a oblíbeného seriálu Ordinace v růžové 
zahradě vstupují znovu dvě lékařská odvětví, známá již z předchozích 
řad – gynekologie a pediatrie. Lokálně bude seriál dál pokračovat 
v imaginární Kamenici, a to jak v její nemocnici, tak v soukromé 
gynekologické ambulanci doktorů Gity Petrové a Čestmíra Mázla, 
kterým bude znovu příležitostně vypomáhat MUDr. Čížek.

Jednu z důležitých a nových linií rozehrávají autoři na nemocničním 
oddělení. Od nového primáře Kroupy se očekává, že přijde s inovací, 
která se zapíše do análů nemocnice. Kroupa si s takovým úkolem neví 
rady. Co také měnit, když oddělení šlape jako švýcarské hodinky? 
Až mu cestu zkříží porodní asistentka Tamara Kindlová. A s ní vstoupí 
do děje, dnes velmi aktuální, problematika alternativních porodů. Jejich 
protagonistkou se stane právě sestra Kindlová. Nejen její přítomnost, 
ale vše, co se kolem alternativního způsobu porodů točí, vzbudí 
na oddělení hodně dramatických i komických situací a promíchá 
vztahy sester a lékařů.
Druhá důležitá linie nového pokračování je vážná, život ohrožující, 
nemoc jedné z hlavních postav seriálu. Tato vypjatá situace zgruntu 
prověří lásku, věrnost a odpovědnost mezi seriálovými hrdiny. 

V 5. řadě dojde i k jistým personálním výměnám na pediatrii. A diváci 
se mohou opět těšit na plejádu pacientek se zajímavými diagnózami, 
stejně jako na čerstvě narozená miminka. Některým postavám 
scenáristky namíchaly koktejly štěstí, lásky a spokojenosti, jiným 
hořké dryjáky smůly, strachu nebo životních kolapsů. 
Ostatně tak to v životě i v seriálu chodí.

           Magdaléna Turnovská
           dramaturg seriálu







Herecké obsazení
 Daniela Šinkorová MUDr. Gita Petrová
 Petr Rychlý  MUDr. Čestmír Mázl
 Zlata Adamovská  MUDr. Běla Páleníková
 David Suchařípa MUDr. Marek Kroupa
 Ladislav Potměšil  MUDr. Aleš Čížek
 Veronika Jeníková  Vendulka Čížková
 Jitka Čvančarová  Markéta Vorlová
 Ondřej Sokol MUDr. Prokop Hrubý
 Ivana Jirešová Lucie Hrušková
 Jiří Langmajer  MUDr. Tomáš Hruška
 Anna Polívková MUDr. Martina Hermanová
 Josef Pejchal MUDr. Adam Suk
 Michal Holán MUDr. Vojta Kaňka
 Michaela Dolinová  Marie Johnsson
 Kristýna Kociánová Mirka Kovaříková
 Helena Brabcová Tamara Kindlová
 Sandra Nováková  Gábina Šímová
 Miriam Kantorková Bobina Tomanová
 Magdalena Zimová Míša Prouzová
 Igor Chmela  MUDr. Karel Bílý
 Veronika Gajerová Zuzana Tichá
 Zdeněk Žák MUDr. Václav Ženíšek
 Ota Jirák MUDr. Jan Pantofl íček
 Jiří Štěpnička  MUDr. Petr Pavlis
 Lenka Ouhrabková Nany Pavlisová
 Veronika Nová  Sylva Petrová
 Jana Břežková Zdeňka Pavlisová
 Aleš Procházka Ing. arch. Richard Petr
 Barbora Petrová Lenka Váchová
 Alena Procházková  Leona Hrubá
 Lucie Černíková Dorka Poláková
 Richard Trsťan David Griga
 Alexej Pyško Luboš Kosmata
 Jana Malá MUDr. Táňa Kroupová
Kateřina Pospíšilová  Naďa Mázlová
 Ladislav Ondřej  Jakub Mázl
 Martin Zdráhala Tonda Kroupa





                      Tvůrci   
 Producent seriálové tvorby TV Nova Šárka Baborovská

 Výkonný producent seriálové
 tvorby TV Nova Jana Brávková

 Režie Ján Sebechlebský
  Marián Kleis
  Jaromír Polišenský

 Hlavní kameraman Lubomír Glavanakov
  Jakub Kolář

 Scénář Lucie Konečná, Evita Naušová, 
  Lucie Stropnická
   (spolupráce na scénářích 
  Magdalena Wagnerová, Marcela Kopecká)

 Dramaturgie Magdaléna Turnovská

 Architekt Ivana Špeldová, Zdeněk Flemming
  Jan Kadlec, Jan Vlasák

 Kostýmní výtvarník Michaela Červenková

 Vedoucí produkce Zuzana Hrušková, Zuzana Seifertová
  Kateřina Křížová

 



MUDr. Martina HERMANOVÁ 
(Anna Polívková)
Seriózní a vyrovnaná žena, jako lékařka přímá 
a důvěryhodná. Sukova spolužačka. Ze začátku všichni 
přemýšlejí, jak to má s muži. Ukáže se, že má partnera 
v Praze. Její život skrývá smutné tajemství.

Bc. Tamara KINDLOVÁ 
(Helena Brabcová)
Porodní asistentka, kterou primář Kroupa přijme 
do nemocnice, aby rozjela program alternativních porodů. 
Vendulka jí nemůže přijít na jméno. Na muže měla smůlu, 
žije sama a nemá děti, což má svůj smutný důvod 
v minulosti.

MUDr. Václav ŽENÍŠEK 
(Zdeněk Žák)
Nová posila u MUDr. Páleníkové v pediatrické ordinaci.  
Příjemný muž a dobrý lékař, ale doma je pod pantofl em až 
hanba. Jeho nástup způsobí sestře Tiché jeden z největ-
ších šoků jejího života. 

Nové postavy 5. řady 



Lída DRDOVÁ 
(Magda Reifová)
Sestra z chirurgie, kterou Vendulka 
„zlanařila“ na gynekologii. Sympatická, 
rozvedená, sama vychovává dceru. 
Stane se jedním ze zastánců nového 
směru na kamenické gynekologii 
– přirozených porodů. 

Jiřina ŽENÍŠKOVÁ
Manželka MUDr. Ženíška. 
Ostrá paní, která si manžela 
ohlídá stůj co stůj. 
Vodí ho na hodně krátké šňůře. 
S Tichou jsou antipatie vzájemné.

Simona ŠÍMOVÁ 
O málo starší sestra Gábiny Šímové. 
Žije v Olomouci a jednoho dne se 
nečekaně přihrne do Kamenice 
ke Gábině a Adamovi Sukovi. 
Ukáže se, že spíš než o návštěvu, 
jde o útěk.



Anna Polívková / MUDr. Martina Hermanová

Představitelka doktorky Hermanové, mladá, talentová herečka Anna Polívková, 

se podle svých slov na natáčení velmi těšila. „Hraní miluju a tak se těším, 

že bude hodně práce. Roli v „Ordinaci“ jsem vzala proto, že to byla moc hezká 

nabídka. Postava lékařky mě tak zaujala, že jsem si řekla, proč ne.“

I když Annu Polívkovou znají lidé především z fi lmu Účastníci zájezdu, role 

lékařky Hermanové není její první účinkování v seriálu. Ještě na konzervatoři 

hrála v seriálu Hotel Herbich, shodou okolností také Martinu. Na rozdíl 

od mnoha ostatních holčiček, nikdy v dětství nedostala lékařský kufříček, 

takže si na zdravotnici, která léčí celou rodinu, nikdy nehrála. Dnes má prý 

k lékařům stejný vztah, jako každý jiný člověk, který je zatím (naštěstí) moc 

nepotřeboval. „Ale znám jednu dámu, která je moje celoživotní kamarádka, 

dokonce mě odrodila, a na ni při natáčení myslím,“ svěřila se Anna Polívková.

Anna Polívková  (*1979)
Po studiu na Pražské státní konzervatoři (1994 – 98) navštěvovala katedru nonverbálního 
divadla při HAMU pod vedením Ctibora Turby. V roce 1999 odcestovala do Paříže za studiem 
Mezinárodní školy pohybového divadla Jacqua Lecoqa (1999 – 2001). Procestovala Evropu 
s klaunským pouličním představením Skok kachny a Kanadu se Sabooge Theater Company. 
Hrála v divadelních představeních Nejmenší žena na světě, Tančírna, Mademoiselle Malinová, 
Monology vagíny, Péťa a vlk a ve fi lmech Návrat idiota, Bolero, Žiji, Účastníci zájezdu, Restart. 
Věnuje se také hře na příčnou fl étnu, tanci, technice mimů a akrobacii. 
Je dcerou herců Boleslava Polívky a Evelýny Steimarové.
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  Helena Brabcová / Tamara Kindlová 
 „Ta role, to je můj osud,“ prohlašuje Helena Brabcová, která Tamaru Kindlovou 

hraje. „Já jsem totiž možnost alternativního porodu hledala už za dob minulého 

režimu. Když jsem byla těhotná, byly alternativní porody v plenkách a já si musela 

dovolovat na tehdejším národním výboru, abych směla rodit jinde, než tam, kam jsem 

podle bydliště patřila. Jela jsem do Ostrova nad Ohří k paní doktorce Markové a bylo 

to skvělé. V souvislosti s mou rolí porodní „báby“ jsem se o tuto oblast zase začala 

trochu víc zajímat a zjistila, že dnes je to jen prohloubení toho, co jsem tehdy zažila 

já a že alternativním porodům doba víc přeje. Jsem velmi šťastná, že jsem tuhle roli 

dostala.“ Na otázku, jestli počítá s tím, že by to, při oblíbenosti tohoto seriálu, mohla 

být role třeba i na pár let, Helena Brabcová rychle ťuká na dřevo a říká: „Těším se 

a nechci to zakřiknout.“ Co se týká zkušeností se zdravotnictvím, Helena Brabcová 

žádné negativní zážitky s lékaři nemá. „Zatím mě nic zlého nepotkalo, jsem zdravá. 

Naše rodina má  doktora Zemánka, který se o ni stará, a bohudík jsme nikdy žádnou 

závažnou péči nepotřebovali.“ Ani Helena Brabcová se jako malá nebavila oblíbenou 

dětskou hrou na ošetřování svých nejbližších, o to víc se starala o zvířátka. V jedné 

životné etapě si jich užila dost. „Bydleli jsme na venkově a měli stádo koz a dva 

koně. Teď máme „jen“ psa a dva kocoury – Jáchyma a Kryštofa. Třikrát za svůj život 

jsem utekla z Prahy od divadla, ale múza mě vždycky přitáhla zpátky.“ 

Helena Brabcová (*1964) 
Vystudovala Pražskou konzervatoř. Teď je na volné noze a hlavně dabuje fi lmy. Od konzervatoře 
průběžně zpívala, buď šansony nebo např. s kapelou Moravská píseň Dana Kohouta. 
Divadlo: za studií Národní divadlo, hostovala v Divadle Semafor, Divadlo Příbram, Černé divadlo 
Pavla Marka, Karlínské hudební divadlo, muzikály Bedekr (hudba Vladimír Franz, režie Rosťa 
Křivánek), Jeptišky, Popelka, divadelní spolek Šrapnel (Hamlet, učitelské drama Tělocvikář). 
Film a TV: Láska jako trám (s Janem Pivcem, jí byly dva roky), Sáňky se zvonci, Bakaláři, 
Nekonečná nevystupovat, Anděl svádí ďábla, Samotáři, Místo v životě. 
Je 23 let vdaná, s manželem se seznámila v Černém divadle. Má dvě dcery, Aničku (24) 
a Lenku (16). Její hlas velmi často slýcháme z dabingu tv seriálu či fi lmů. 



Ota Páleník

Hynek Páleník

Leona Hrubá

MUDr. Běla Páleníková

MUDr. Prokop Hrubý 

Markéta Vorlová 
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MUDr. Gita Petrová 
(Daniela Šinkorová)
Atraktivní, rozvedená tmavovláska. Miluje Čestmíra Mázla a svou profesi. Řeší 
potíže dcery Sylvy, sestry Lucie a všech, kdo potřebují pomoci. Ale nejdřív bude 
trochu odpočívat. S Čestmírem odjíždí do vysněného Madridu, aby se vrátila 
do osudových komplikací. 

MUDr. Čestmír Mázl
(Petr Rychlý)
Ješitný, charismatický, skvělý operatér a diagnostik. Pracuje v nemocnici 
i v soukromé ordinaci. Sukničkář, kterého teprve Gita dokázala zklidnit. Teď se 
hřeje v její péči i se synem Jakubem. Přichází ale nejtěžší období jeho života. 

MUDr. Běla Páleníková
(Zlata Adamovská)
Pediatrička, vtipná, řízná. Přísná na sebe i okolí, hodná k dětským pacientům. 
Žena s životní ironií, nadhledem a bohatou minulostí. Ale co současnost? Najde 
tahle temperamentní zrzka někoho, kdo s ní dokáže žít?

MUDr. Marek Kroupa
(David Suchařípa)
Výborný lékař, primář kamenické gynekologie. Oblíbenec pacientek a vášnivý 
cyklista. Rozvedený, stará se o syna Tondu. Zdánlivě o nic v životě neusiluje, 
a paradoxně, všechno hezké si ho najde samo. Bojí se vážnějšího vztahu, 
ale stejně do něj spadne. 

MUDr. Aleš Čížek
(Ladislav Potměšil)
Gynekolog penzista, vypomáhá v ordinaci i v nemocnici. U pacientek i kolegů 
vzbuzuje důvěru, má nadhled, šarm a vtip. Jeho manželství s vrchní sestrou 
gynekologického oddělení Vendulkou pokládají všichni za ideální. 

Charakteristiky dalších postav 







Vendulka Čížková
(Veronika Jeníková)
Navzdory něžnému jménu, rázná žena. Jako vrchní sestra vzbuzuje respekt lékařů 
i pacientů. Aleše má ráda, ale na romantiku nedá - v jejím věku, prosím vás! Co 
byste chtěli? Všechno musí být „šup šup“.

Markéta Vorlová 
(Jitka Čvančarová)
Sestra, které mohou její kolegyně jenom závidět - krásná, milá, vtipná ... A teď 
navíc šťastná. Žije s pediatrem Prokopem a dočkali se vytouženého syna 
Štěpána. Co můžou od života ještě chtít?  Něco by se jistě našlo.

MUDr. Prokop Hrubý
(Ondřej Sokol)
Přitažlivý pětatřicátník, který to umí s dětmi i se ženami. Markéta a syn Štěpán 
jsou pro něj v životě to nejpřednější, ale zároveň už mu začíná být kamenická 
pediatrie trochu těsná. Táhne ho to na neurologii do Prahy.

Lucie Hrušková
(Ivana Jirešová)
Doba, kdy heslem téhle šarmantní a potřeštěné barmanky bylo „neřeš a žij“, 
už je pryč. Bláznivý milostný vztah s doktorem Hruškou, jejich nepodařené 
manželství a rychlý rozvod ji vyléčily z naivity. Možná.

MUDr. Tomáš Hruška
(Jiří Langmajer)
Ambice, inteligence a sebedůvěra očividně nejsou v životě všechno.  Jako primář 
v nemocnici selhal, jako manžel také. Odjel si léčit rány do Německa, kde má 
dceru, poté se dal zaměstnat v Praze na soukromé gynekologické klinice. 
Uvidíme, jak dlouho tam vydrží. 

MUDr. Adam Suk
(Josef Pejchal)
Z benjamínka kamenické gynekologie, přezdívaného „Vrabčák“, se stal suverénní
lékař, oblíbenec pacientek i sester. Jedna z nich, Gábina Šímová, mu v tom 
přerodu dost pomohla. Žijí spolu a teď zrovna přemýšlejí, co dál. 



Gábina Šímová
(Sandra Nováková)
Vystonala se z lásky k primáři Hruškovi, přestala ostatním dělat naschvály a je 
z ní prima kamarádka a dobrá sestřička. S Adamem se k sobě hodí – ona je živel 
a on trochu ohně do života potřebuje.   

MUDr. Vojta Kaňka
(Michal Holán)
Mladý lékař, donedávna ještě student. Hned po studiích se vrátil do Kamenice 
a vypadá to, že se uchytí na zdejší gynekologii. V milostném životě už tak jasno 
nemá. Podvedl Sylvu Petrovou, se kterou chodil, a ta mu to jen tak neodpustí. 

Sylva Petrová
(Veronika Nová)
Prožívá smolné období. První velká láska, Vojta, ji zklamal a hotelová škola ji 
nebaví; navíc hodně výuky zameškala kvůli nemoci. Naštěstí má světem protřelou 
kamarádku Lenku Váchovou, ta Sylvu nasměruje.

Lenka Váchová
(Barbora Petrová)
Do USA odlétala jako nešťastné kuře a vrátila se jako sebevědomá labuť – někdy 
až moc sebevědomá. Chce od života všechno a hned teď - peníze, dobrou práci 
i zábavu. Nechce se vázat.  

Marie Johnsson
(Michaela Dolinová)
Žije s architektem Richardem Petrem, Gitiným prvním manželem. Teď jsou zrovna 
v Itálii, ale Marie už má zapakováno a chce Kamenici překvapit: vrátí se s novou 
barvou vlasů. Kamenice ji ale překvapí také. A mnohem víc!
 
Ing. arch. Richard Petr
(Aleš Procházka)
Architekt, zahleděný do sebe a své práce. Projektuje domovy jiným a občas si 
nevšimne, že základy toho jeho nejsou zrovna nejpevnější. Naštěstí si umí vybrat 
partnerky, které ho dokáží podržet. S jejich dospělými dětmi ale už tak dobře 
nevychází.







Mirka Kovaříková
(Kristýna Kociánová)
I tahle baculatá sestřička podlehla po nástupu do ordinace kouzlu primáře Mázla. 
Naštěstí se zachoval jako džentlmen a Mirka jednostranný vztah přestála bez 
úrazu.  Teď si užívá lásky z barmanem Davidem – toho jí schválil dokonce i přísný 
tatínek Kovařík. 

Bobina Tomanová
(Miriam Kantorková)
Dobrý duch kamenické nemocnice. Sestra, která je na oddělení tak dlouho, že už 
téměř patří k inventáři. Všem tyká, o všem chce být informovaná, každému poradí 
a nikomu neublíží. 

Míša Prouzová
(Magdalena Zimová)
Po neúspěšných vztazích už začínala být zatrpklá. Ale pak se do ní zamiloval sám 
ředitel nemocnice Bílý. Čekají spolu dítě a mají před sebou hezkou budoucnost, 
kterou si oba zaslouží.

MUDr. Karel Bílý
(Igor Chmela)
Jako ředitel vede nemocnici pevnou rukou, ve vztahu s rozvedenou matkou tří 
dětí byl ale poslední kolo u vozu. Proto není divu, že si našel Míšu. V poslední 
době často jezdí do Prahy - kdo ví, co se chystá. 
   
Zuzana Tichá
(Veronika Gajerová)
Nejhubatější ze všech kamenických sestřiček. Občas na ni nemá ani její šéfka, 
doktorka Páleníková. Poté, co marně líčila pasti na Prokopa Hrubého, zaplula 
Zuzana do klidného vztahu s primářem dětského oddělení Pantofl íčkem. 

MUDr. Jan Pantofl íček
(Ota Jirák)
Pohodář a optimista, nedlouho před důchodem. Přející, laskavý člověk, kterého 
si váží kolegové i pacienti. Vztah se Zuzanou mu hezky prozářil posmutnělý 
mládenecký život. 



MUDr. Petr Pavlis
(Jiří Štěpnička)
Jako primář i jako anesteziolog v kamenické nemocnici je nedostižný. V partner-
ském životě je spíš váhavý střelec. Kvůli Běle Páleníkové se konečně rozhoupe k 
rozvodu, aby se k manželce Zdeně vrátil. Zpátky doma ale šťastný není. 

Zdeňka Pavlisová
(Jana Břežková)
Nešťastná, neurotická žena, která ničí sebe i své okolí. Neunesla vážné onemoc-
nění, pokusila se o sebevraždu a doposud není psychicky v pořádku. 

Nany Pavlisová
(Lenka Ouhrabková)
Dcera primáře Pavlise je nešťastná kvůli rodičům. Ale jen do té doby, než ji samot-
nou skřípnou velké životní problémy, spojené s Vojtou Kaňkou. 

Leona Hrubá
(Alena Procházková)
I ve svých letech živel. Stále na lovu. Muži ji ale mají rádi, protože rozdává pozi-
tivní energii. Možná někdy až moc.

Dorka Poláková
(Lucie Černíková)
Vztah s Kosmatou pro ni byl nakonec zátěží. Je mladá a usedlý Kosmata ji bavil 
jen chvíli. Kolem potratu si prožila své.

Luboš Kosmata
(Alexej Pyško)
Šéf baru U vidlí. Myslel si, že s Dorkou už zůstane. Ale ztráta miminka otřásla 
jejich vztahem víc, než čekal.

David Griga
(Richard Trsťan)
Klidný, bezproblémový, snášenlivý. A do Mirky zamilovaný. Ideální partner.





MUDr. Táňa Kroupová
(Jana Malá)
Rentgenoložka, která i po rozvodu s Kroupou tak nějak počítá. 
V obdobích, kdy je bez partnera, chce, aby Marek řešil její frustrace a problémy.

Naďa Mázlová
(Kateřina Pospíšilová)
Dlouhonohá modelka s permanentní letenkou do celého světa v kapse. 
Ale když je třeba, na otce ani mladšího brášku nezapomíná a umí je podpořit.

Jakub Mázl
(Ladislav Ondřej)
Věrný povahový otisk svého otce. Vtipný puberťák, který má většinu věcí 
na háku.

Tonda Kroupa
(Martin Zdráhala)
Roztomilý prvňák, kvůli kterému je jeho otec Kroupa ochotný se přetrhnout.





Termíny vysílání
1. řada: od 6. 9. 2005 do 29. 12, 2005 34 dílů

2. řada: od 3. 1. 2006 do 29. 6. 2006  52 dílů

3. řada: od 24. 8. 2006 do 26. 12. 2006 34 dílů

4. řada: od 20. 2. 2007 do 28. 6. 2007 38 dílů

5. řada: od 28. 8. 2007 do 27. 12. 2007 36 dílů

                                           Dosavadní počet účinkujících celkem: 540

          Průměrná sledovanost 1. – 4. řady:  
           2 027 000 diváků starších 15 let

Zajímavosti



Výrobní změny
Režie se ujímají kromě Jána Sebechlebského další režiséři, Marián Kleis a Jaromír 
Polišenský. Důvodem je po dvou a půlletém, v podstatě nepřetržitém kolotoči výroby, 
alespoň částečné uvolnění a oddych pro Jána Sebechlebského. Ten si však ponechává 
režijní supervizi nad celým seriálem a dál ručí za jednotný režijní výraz díla.

Kde se natáčí
Filmových ateliérů v Hostivaři – tam jsou instalovány všechny interiéry ordinací, bytů, 
nemocnice a bar. V 5. řadě získají některé postavy, jako např. MUDr. Páleníková nebo 
MUDr. Pavlis, jiné bydlení v nových dekoracích, objeví se i zajímavý prostor 
tzv.„hekárny“.  Exteriéry: FN Královské Vinohrady, hostivařský lesopark, penzion 
a ulice v Praze 10.

Svatby
Diváci prožili se svými oblíbenými hrdiny již také tři velké svatby.
Na konci 2. řady si MUDr. Aleš Čížek (Ladislav Potměšil) bral sestřičku Vendulku 
Holovskou (Veronika Jeníková).
Na začátku 3. řady si řekli své ano MUDr. Tomáš Hruška (Jiří Langmajer) 
a Lucie Váchová (Ivana Jirešová). Konec této řady korunovala třetí seriálová svatba. 
Odehrála se v zoologické zahradě v Africkém pavilonu, kde se za zvědavého 
přihlížení žiraf oženil MUDr. Michal Šebek (Roman Zach) s MVDr. Ivou Brázdovou 
(Pavla Ptáčková). Pogratulovat jim přišel sám ředitel Pražské zoo Petr Fejk.



Těhotenství
Kromě běžných pacientek, kterým se v seriálu narodily již desítky dětí, 
si těhotenství prožily (nebo právě prožívají) také některé z hrdinek.

KAMILA VÁCHOVÁ (Linda Rybová) – dcera Pavlínka. 
Otec: PAVEL VÁCHA (David Prachař)

IVA BRÁZDOVÁ (Pavla Ptáčková) – dvojčata David a Denisa. 
Otec: MUDr. MICHAL ŠEBEK (Roman Zach)

TEREZA (Vanda Hybnerová) – dcera Barbora. 
Narodila se dvojčata, ale jedno bohužel zemřelo. 
Otec: HONZA (Pavel Tesař).
Tereza je dcera Evelýny Šebkové (D. Syslová) a sestra MUDr. Šebka (Roman Zach)

DANIELA KOBESOVÁ (Dana Verzichová) – dcera Laura. 
Otec: LUKÁŠ BREJŽEK (Ondřej Volejník)

MARKÉTA VORLOVÁ (Jitka Čvančarová) – syn Štěpán. 
Otec: MUDr. PROKOP HRUBÝ (Ondřej  Sokol)

DORKA POLÁKOVÁ (Lucie Černíková) – o děťátko přišla. 
Otec: LUBOŠ KOSMATA (Alexej Pyško)

MÍŠA PROUZOVÁ (Magdalena Zimová) – právě je těhotná. 
Otec: ředitel nemocnice MUDr. KAREL BÍLÝ (Igor Chmela)



Největší oběť
Největší „oběť“ natáčení Ordinace v růžové zahradě zatím přinesl herec 
DAVID SUCHAŘÍPA (42). Do seriálu nastoupil ve 4. řadě s dlouhou hřívou, 
o kterou záhy přišel. Jeho MUDr. Marek Kroupa je silná osobnost, jejíž jednání se 
často vymyká obecným pravidlům. Přitahuje ženy (i ty momentálně zadané!) 
a irituje své lékařské kolegy, a to i svými dlouhými vlasy. A tak jej jednoho 
dne kolegyně Jitka Čvančarová alias sestra Markéta Vorlová ostříhala 
(ve skutečnosti herce zručně ostříhal profesionál, umělecký maskér Jaroslav 
Šámal). Kromě vlasů došlo i na vousy a bohémský MUDr. Kroupa se proměnil 
v seriózně vypadajícího gynekologa. Zásah do své vizáže nesl David Suchařípa
stoicky. „Od začátku jsem věděl, že mě v seriálu ostříhají. Určitě tuhle 
scénu napsali, aby se národ mohl podívat, jak stříhají Suchařípu! Nijak toho ale 
nelituju. Dlouhé vlasy jsem měl deset let. Naposledy mě stříhali při natáčení 
Zdivočelé země, a to bylo tuším v roce 1996. Navíc jsem se  už čtyři roky 
před tím přestal holit, protože nesnáším, jak moc času to zabírá. Jen tu a tam 
jsem si vždycky vousy přistřihl na délku dvoudenního strniště. Každý říká, 
že ostříhaný a oholený jsem omládl, takže by mě mohly brát sedmnáctky,“ 
komentoval se smíchem svou proměnu David Suchařípa. 



Pro více informací kontaktujte tiskovou mluvčí TV Nova 
Veroniku Šmítkovou, tel.: 233 100 284
e-mail: veronika.smitkova@novatv.cz
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