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každé úterý a čtvrtek 
ve 20:00 na TV Nova

Další příběhy lékařů 
z kamenické nemocnice



Chirurgie – prostředí plné emocí 
a dramatických příběhů

Jsou zvyklí pomáhat, překonávat strach a odmítat beznaděj, umějí bojovat 
o život i o štěstí druhých. Doktoři. Jejich práce to všechno obnáší. V nemocnici 

bývají sebejistí a vědí si rady v každé situaci. V soukromí jsou však zranitelní 
jako všichni ostatní a doufají, že láska jim pomůže čelit nesnázím.

Nové díly seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 slibují další dramatické příběhy 
Dalibora Frynty, Vladimíra Pusenského, Pavly Barnové, Zdeny Tiché, Oskara 

Všetečky, Běly a Eduarda Valšíkových, Čestmíra Mázla, Magdy Tárové 
a dalších kamenických lékařů.

Diváci se mohou opět těšit na oblíbené prostředí chirurgie a plastiky stejně 
jako na příběhy z pediatrické ordinace v růžové zahradě.

Novinkou je otevření nové traumaambulance a traumasálu pro příjem 
případů, kdy o záchraně života rozhoduje každá vteřina. O slovo se přihlásí i ti, 

kdo jako první spěchají pomoci – lékaři záchranáři a jejich akce v terénu.

Poznáte, kdo si objedná tento koktejl?
„Hlavně klid“ – je určen pro rodiče dospívajících dětí, zvlášť pro příliš 

starostlivé otce. Lucie ho namíchá pro Čestmíra Mázla.

„Suché Martini, protřepat, nemíchat“ – bondovská klasika jen pro milovníky 
luxusu a nenapravitelné svůdce. Nalít si ho nechává Robert Šambera.

„Adina Mandlová“ – šarmantní koktejl, určený pro jedinou ženu. Samozřejmě 
pro Moniku Mandlovou.

„Oldřich Nový“ – koktejl pro muže, který bude stát po boku Monice Mandlové. 
Jen pro ten dnešní den… A možná ještě trochu déle… Dá si ho Oskar Všetečka.

„Osudová přitažlivost“ – nápoj, který se konzumuje zásadně ve dvou. Spolu ho 
vypijí Vladimír Pusenský a Zdena Tichá.

„Dvacetiletá whisky. Raději nemíchat!“ – pití pro muže, kteří se nebojí zůstat 
sami. Objedná si Dalibor Frynta.



Herecké obsazení:
 
 
 Barbora Munzarová MUDr. Pavla Barnová
 Jan Šťastný MUDr. Dalibor Frynta
 Milan Bahul MUDr. Vladimír Pusenský
 Markéta Plánková MUDr. Magda Tárová
 Dana Morávková MUDr. Zdena Tichá
 Zlata Adamovská MUDr. Běla Valšíková
 Petr Štěpánek MUDr. Eduard Valšík
 Vlastimil Zavřel Jindřich Valšík
 Petr Rychlý MUDr. Čestmír Mázl
 Radim Fiala MUDr. Petr Hanák
 Petr Konáš MUDr. Robert Šambera
 Tereza Kostková MUDr. Monika Mandlová
 Martin Písařík MUDr. Oskar Všetečka
 Pavel Batěk MUDr. Lukáš Beneš
 Josef Pejchal MUDr. Adam Suk
 Petr Vágner MUDr. Radim Novák
 Monika Zoubková MUDr. Tereza Benešová
 Radoslav Brzobohatý Gustav Šerý
 Veronika Jeníková Vendulka Čížková
 Ivana Jirešová Lucie Nováková
 Miluše Bittnerová Eliška Slavíková
 Kristýna Janáčková Kristýna Hanáková
 Vlasta Žehrová Marta Tichá
 Kristýna Nováková-Fuitová Martina Tvrdíková
 Sandra Nováková Gábina Šímová
 Lenka Zahradnická Alena Veverková
 Anna Stropnická Anna Fryntová
 Ladislav Hampl Matyáš Frynta
 Nikol Kouklová Bára Barešová
 Veronika Nová Sylva Fryntová
 Jitka Smutná Věra Řeháčková
 Jan Vlasák Leopold Řeháček
 Veronika Gajerová Zuzana Pantoflíčková
 Michaela Dolinová Marie Johnsson
 Martin Zahálka Radek Beneš
 Martin Holec Marek Barna
 Ladislav Ondřej Jakub Mázl
 Jan Cina Matěj Povýšil
 Lucie Černíková Dorka Poláková

a další



Dalibor Frynta – Zdena 
Tichá – Vladimír Pusenský
Zatímco dosud se Frynta a Pusenský střetávali 
hlavně v zaměstnání, krásná ředitelka Zdena 
Tichá způsobí, že se jejich spory přenesou 
do soukromé roviny a tam, kde to nejvíc bolí - 
na pole zklamané lásky. 
Do Kamenice se vrací Pavla Barnová a její 
přítomnost vše  ještě zkomplikuje. Je to první
z řady překážek na společné cestě Zdeny 
a Vladimíra.  Přijdou však další – nelehká situace 
v rodině Tichých a Vladimírova nemoc. 

Petr Hanák – 
Kristýna Hanáková
Petr a Kristýna se po mnoha sporech 
znovu smiřují. Jejich štěstí však 
nevydrží dlouho. Kristýnino těhotenství 
se nevyvíjí tak, jak by mělo. Hrozí 
předčasný porod. Definitivní ránu    
rodinné pohodě zasadí pravý otec 
Kristýnina dítěte, Lukáš Beneš, který se 
hlásí o svá práva.  

Eduard a Běla Valšíkovi – Robert Šambera
Vila v růžové zahradě mění majitele a k úžasu Běly a Eduarda se o ni uchází osoba
jim velmi blízká. Zatímco Jindřich se střídavými úspěchy pokračuje v namlouvání
Vendulky,  Běla a Eduard se čím dál častěji hádají. Jejich spory mají jediné téma: 
Roberta Šamberu. Eduard odmítá věřit, že by jeho nevlastní syn byl schopen špatnosti, 
Běla  však tuší, že Robert je  hráč, který pro vítězství obětuje cokoli. 

Co nás čeká 
aneb na co se můžeme těšit…

Oskar Všetečka – Monika 
Mandlová
Oskar se vyhýbá Monice, tuší, že nedokáže 
být jen jejím přítelem. Až režisér Gustav 
Šerý jej přesvědčí, aby se nechoval jako 
zbabělec. Oskar a Monika dále pečují o malou 
Míšu a nemocného Gustava, setkávají se 
v soukromí i v práci. Začíná být jasné, že 
vzájemné přitažlivosti nakonec podlehnou...



MUDr. Robert Šambera 
v podání Petra Konáše
Syn Lenky Šamberové je mladý, úspěšný a sebevědomím nešetřící 
doktor, který se v kamenické nemocnici chová jako štika v rybníku. 
Na sále exceluje, rady starších kolegů nebere vážně a ohlíží se 
za každou kráskou v okolí. Ve Francii ho vychoval Eduard Valšík 
a i po letech odloučení odmítá uvěřit, že by Robert mohl mít chyby. 
Běla, ostatní lékaři a hlavně jejich partnerky se však před ním 
mají na pozoru. Ač dovede okouzlit romantickými gesty i svými 
profesionálními schopnostmi, skrývá Robert až příliš temná 
tajemství.

Bára Barešová 
v podání Nikol Kouklové
Pro devatenáctiletou zrzku, sestřičku na plastice 
a budoucí medičku, je Kamenice útočištěm. 
Utíká od despotického otce k Monice Mandlové. 
Skromnou, jemnou dívku spojují s Monikou 
smutné události z minulosti, neboť její otec 
Václav byl Moničiným milencem. Aničku 
Fryntovou zná z přípravných kurzů na medicínu. 
Anička ani Monika ji nedovedou ochránit 
před nástrahami budoucnosti – a hlavně před 
Robertem Šamberou.

Nové postavy
jarní sezóny

Gustav Šerý 
v podání Radoslava Brzobohatého
Dávný otcovský přítel doktora 
Všetečky, režisér filmů, v nichž se 
Oskar v dětství proslavil. Noblesní, 
velkorysý, optimistický a humorem 
nešetřící starý pán si svůj nástup 
na „plac“ nemohl zvolit dramatičtěji… 
Přijíždí vážně nemocný. Všechny ale 
udolá jeho elán do života a pobaví 
jeho filmařská hantýrka. Oskar díky 
Gustavovi poznává, že život je plný 
zápletek a že dospět k happyendu je 
někdy velká dřina.



Nové prostředí
kamenické nemocnice

TRAUMATOLOGIE

BYT MONIKY MANDLOVÉ



Co možná nevíte Zlata Adamovská 
alias MUDr. Běla Páleníková
• O herecké dráze snila už na základní škole.
•  V 15 letech byla přijata na pražskou státní 

konzervatoř. Na obrazovce se poprvé objevila 
v sedmnácti letech v televizní inscenaci Petřička.

•  Kromě herectví se věnuje dabingu, namluvila 
stovky rolí, mimo jiné například více než 20 filmů 
s herečkou Meryl Streepovou.

•  V seriálu Hříchy pro pátera Knoxe osobně 
nazpívala několik písní, které byly s úspěchem 
vydány na CD.

•  Nejraději relaxuje, když je doma, sedne si 
na terasu, kouká na stromy a přírodu.

• K jejím největším koníčkům patří cestování.
•  Byla nominována na cenu Český lev za hlavní roli 

ve filmu Milenci a vrazi.

Petr Štěpánek 
alias Doc. MUDr. Eduard Valšík
•  Významný činoherní, muzikálový i operetní 

herec.
•  Je synem legendárního herce Zdeňka 

Štěpánka.
•  Jeho starší sourozenci Martin a Jana 

Štěpánkovi jsou rovněž herci.
• Herectví se věnuje již přes 40 let.
•  Přes 25 let působil v Národním divadle, kde 

ztvárnil bezpočet rolí.
•  Na svém kontě má přes 200 rolí v televizi, 

od pohádek přes detektivky až po seriály.
• Věnuje se dabingu a rozhlasu.
• Je milovník moravského vína.

Tereza Kostková 
alias MUDr. Monika Mandlová
• Pochází z herecké rodiny. 
•  V dětství se věnovala nejrůznějším zálibám – hře na klavír 

a flétnu, baletu, rytmice, malování, francouzštině, stepu.
• Má státnici z francouzského jazyka.
• Zájmově studovala psychologii.
• Nejvíce si pochutná na domácím štrúdlu.
•  Má ráda ledovou sprchu a hvězdnou oblohu, nemá ráda rýmu, 

zabedněnce a odpadky.
•  Ráda stojí na břehu moře, nerada stojí ve frontě v supermarketu.
•  Líbí se jí, když se druhý usmívá, a nelíbí se jí, když jí metro ujede 

před nosem.
• Veškerý svůj volný čas věnuje synku Toníkovi.

Martin Písařík 
alias MUDr. Oskar Všetečka
•  Jeho hereckou kariéru odstartoval film Karla Kachyni 

Městem chodí Mikuláš.
•  Poté působil především v divadle Radar, kde byl nejen 

hercem, ale také pohybovým pedagogem a autorem hudby.
• Vyzkoušel si roli moderátora ve Snídani s Novou.
• Má svou kapelu Akustik, ve které zpívá a hraje na kytaru.
• Skládá hudbu a píše texty.
• Rád tančí.
•  Má rád řízek s bramborovým salátem, maso se špenátem 

a knedlíky, hovězí na houbách s rýží.
• Věnoval se bojovému umění, příležitostně si zahraje fotbal.
•  Volný čas tráví nejraději na chalupě nebo cestováním. Rád 

by se ještě jednou podíval do Jižní Ameriky.
• Jezdí na motorce.



Čtyři otázky pro:

Dana Morávková 
hraje MUDr. Zdenu Tichou
Které z ročních období si nejvíce užíváte a jak?
Mám ráda všechna roční období, protože všechna 
mají něco do sebe. V létě miluji moře, v zimě si užívám hory.

Jak nejraději relaxujete?
Nejraději relaxuji vleže.

Co byste své postavě přála do další sezony?
Přála bych jí, aby byla zajímavá, aby toho prožívala co nejvíce 
a také aby potkala osudového muže, který by ji miloval. 
Na produkci jsem požádala o Hugha Laurieho (Dr. House), 
tak jsem zvědavá, jak to vyřeší. Jako pacienta bych Zdeně 
přála Jacka Nicholsona.

Které vlastnosti se vám nejvíc na postavě Zdeny líbí?
Zdena je moc hodný člověk, líbí se mi na ní její pracovitost. 
Co slíbí, to dodrží, myslí na druhé, není sobec. Je to zkrátka žena 
do nepohody.

Jan Šťastný 
hraje MUDr. Dalibora Fryntu
Které z ročních období si nejvíc užíváte a jak?
Nejvíc si užívám léto, protože máme natáčecí volno. 
Ale úplně nejraději mám jaro, kdy začíná vše po zimě kvést.

Jak nejraději relaxujete?
Jízdou na motorce, při níž si dokonale vyčistím hlavu.
 Když mám ale víc volného času, miluji chození po horách.

Co byste své postavě přál do další sezony?
Přál bych Fryntovi, kterému evidentně chybí něžná polovička, 
aby si vybudoval nějaký trvalejší vztah.

Které vlastnosti se vám nejvíc na postavě Dalibora líbí?
Nejvíc se mi na Daliborovi líbí jeho rozhodnost. To, jakým 
způsobem si na oddělení, za které je zodpovědný, 
dokáže udržet autoritu.

Milan Bahul 
hraje MUDr. Vladimíra Pusenského
Které z ročních období si nejvíc užíváte a jak?
Mám rád všechna roční období, hlavně když mohu trávit čas venku.

Jak nejraději relaxujete?
Na chalupě, kde dělám různé stavební úpravy. 
V případě volného času si i rád zajezdím na snowboardu.

Co byste své postavě přál do další sezony?
Přál bych mu, aby se zklidnil ve vztazích k ženám, méně prudil a méně intenzivně dolejzal.

Které vlastnosti se vám nejvíc na postavě Vladimíra líbí?
Na Vladimírovi se mi líbí otevřenost, vztah k pacientům a dětem.

Radim Fiala 
hraje MUDr. Petra Hanáka
Které z ročních období si nejvíc užíváte a jak?
Mám rád všechna období bez rozdílu. I když je pravda, 
že se asi nejvíc těším na léto. Zřejmě reziduum z dětství.

Jak nejraději relaxujete?
V klidu.

Co byste své postavě přál do další sezony?
Zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, i když pár životních 
peripetií by mu určitě jako dramatické postavě přišlo k duhu.

Které vlastnosti se vám nejvíc na postavě Petra líbí?
Upřímnost, rovnost, nezáludnost a jak krásně někdy chlastá!!!

Kristýna Janáčková 
hraje Kristýnu Tichou
Které z ročních období si nejvíc užíváte a jak?
Já si v každém ročním období najdu to své, ale největší 
kouzlo má pro mě podzim. Není zima ani horko, můžu stále 
dělat, co mě napadne, a ještě ke všemu je tak úžasně barevný. 
To se pak nejraději jen tak brouzdám, sbírám kaštany 
a spadané listí a je mi hezky.

Jak nejraději relaxujete?
Nejraději vlezu do postele a koukám na své oblíbené filmy. Nebo 
se procházím podzimní krajinou.

Co byste své postavě přála do další sezony?
Aby už byla veselejší a samostatnější. Nenechala sebou manipulovat a žila si s manželem 
a dítětem moc hezky. Ale tak idylické to asi mít nebude.

Které vlastnosti se vám nejvíc na postavě Kristýny líbí?
Když se pro něco rozhodne, tak si za tím jde. I když to není zrovna ta nejlepší cesta. Ale 
nesedí v koutě a jedná, a to mě na ní nejvíc baví.



Nejsledovanější seriál 
současnosti
Ordinace v růžové zahradě 2 
Od září 2009

Seriál Ordinace v růžové zahradě 2 průměrně sledovalo 1 238 tisíc 
diváků  v cílové skupině D 15-54
Podíl na sledovanosti; Dospělí 15 – 54 (20:09 - 21:21); Úterý, Čtvrtek  1. 9. 2009 - 14. 1. 2010 

Rekordní podíl na sledovanosti ve věkové kategorii divaček Ž 15-24 
let představoval 76,92 % 
Podíl na sledovanosti; Ženy 15 - 24; Čtvrtek 15. 10. 2009 (20:10 - 21:24)

Zdroj: ATO - Mediaresearch
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Tvůrčí tým:
Námět: 

Barbara Bulvová
Jan Coufal

Lucie Paulová

Scénář:
Barbara Bulvová

Jan Coufal
Ivo Pelant

Leoš Karaks
Hana Cielová

Magda Wdowyczynová

Spolupráce na scénářích:
Adam Pražák, Hana Roguljič, Marcel Bystroň, Robert Král, Lucia Máčiková

Dramaturgie:
Magdaléna Bittnerová, Magdaléna Turnovská, Albertina Kalinová

Kostýmní výtvarník:
Michaela Červenková

Architekt:
Martin Kurel

Vedoucí produkce:
Markéta Vitvarová

Hlavní kameraman:
Josef Hruša

Režie:
Jan Pecha (supervize), Moris Issa, Marián Kleis, Petr Zahrádka

Výkonný producent:
Jana Brávková

Kreativní producent:
Lenka Hornová





Pro více informací kontaktujte Tiskové oddělení TV Nova:

Lucie Juráčková

gsm: 00420 725 712 446

lucie.jurackova@ext.nova.cz

© 2010, CET 21 spol.s r.o.

CET 21 spol.s r.o., sekce marketingu – tiskové oddělení, Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00  Praha 5

Tel.: (+420) 242 464 239, Fax: (+420) 242 464 222, E-mail: tiskove@nova.cz

www.nova.cz

www.nova.cz/ordinace


