od 2. září 2021
na Voyo
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Ordinace
v růžové
zahradě 2
To, co mělo skončit, nekončí. Když si něco přejete, může se to splnit. Přesně to dělaly
statisíce fanoušků Ordinace v růžové zahradě 2, až Nova jejich přání vyslyšela, a současně
s odvysíláním televizního finále letos v červnu oznámila, že se diváci mohou již brzy těšit na
zcela nové díly. Nově na videoportálu Voyo.
Dámy a pánové, Ordinace tímto vstupuje do své nové éry a stává se vlajkovou lodí původní
tvorby TV Nova pod hlavičkou Voyo Originals!

O D 2 . Z Á Ř Í N A V OYO
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Nikdo se nemusí obávat, že by přechodem Ordinace na Voyo nedostal to, co na ní má tolik rád. Příznivci
se mohou těšit na další dramatické a emotivní příběhy z kamenické nemocnice, v nichž se představí
oblíbení hrdinové, ale i několik nových postav, do kterých se snadno zamilují. A kromě lékařských dramat
dostávají v seriálu opět velký prostor vztahy, láska, romantika a intriky.
Uvádění nových dílů na Voyo přesto určitý posun pro Ordinaci znamená – vyprávění je dynamičtější,
využívá postupy typické pro soudobou seriálovou tvorbu dostupnou na streamovacích platformách
a ve větší míře reaguje na témata aktuálně rezonující ve společnosti. I po šestnácti letech existence tak
Ordinace dokazuje, že má v naší audiovizuální tvorbě neotřesitelnou pozici a je připravena i nadále plnit
úlohu českého seriálového hitu.

Od dramatického útěku zdravotní sestry Radky (Anna Julie Slováčková) od svatebního oltáře s lékařem
Vojtou (Ivan Lupták) a velkolepého happy endu v podobě neplánovaného sňatku Bibi (Marika Šoposká)
a Patrika (Patrik Děrgel) uplynul v ději bez přítomnosti kamer jeden rok. Všichni oblíbení hrdinové
v Kamenici zůstali a spolu s nimi i jejich každodenní radosti a starosti, smích a dojetí, lásky a nevraživosti,
výhry i prohry.
Kromě nich přivítá Ordinace i nové hrdiny, kdy kartami řádně zamíchají lékařka Sandra (Sarah Haváčová),
lékař Robert (Daniel Tůma), policista Libor (Martin Kraus) a servírka Monika (Pavla Dostálová).
Z dramaticky nabitého děje není radno nic vyzrazovat, a tak zatím odkryjeme jen to, že první díl začíná
velkou exteriérovou scénou, kde je jedna z postav padouchem shozena z vysokého mostu do Vltavy.
Diváci mohou jen hádat, o koho se jedná a zda to vůbec přežije. Další obrovské zvraty čekají diváky
Ordinace v průběhu celé podzimní sezony 2021. Mají se na co těšit!
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lékařka
Sandra
S A R A H H AVÁ Č O VÁ
Do Kamenice přijíždí nová mladá lékařka a za
bedlivého dohledu primáře Máry nastupuje na
chirurgii. Je sympatická, přátelská, ochotná,
jenže trochu jako slon v porcelánu. Mára dělá,
co může, aby její omyly zahladil, ale někdy toho
Sandra způsobí až příliš. Proč to jen primář, jinak
takový perfekcionista a pedant, dělá, diví se
kamenický personál. Že by Sandru záměrně kryl?
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Sarah Haváčová (*1990) je divákům Novy dobře
známá – v roce 2018 se jim představila hlavní
ženskou rolí v seriálu Profesor T. Účinkovala
i v jiných televizních seriálech a filmech,
například Specialisté nebo Hra. Na podzim se
na televizních obrazovkách představí v minisérii
Jana Hřebejka Pozadí událostí. Kromě toho
účinkuje na několika pražských scénách, například
v Národním divadle nebo v Divadle pod Palmovkou.
Během koronavirové pandemie pracovala jako
dobrovolnice v první linii v Nemocnici Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského.
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lékař
Robert
DA N I E L T Ů M A
Spolu se Sandrou se do nemocnice v Kamenici
dostává i mladý lékař Robert. Nikoli jako posila
medicínského týmu, ale jako pacient. Zotavuje
ze závažných zranění a u jeho lůžka se nejčastěji
vyskytuje právě mladá lékařka Sandra. Snaží se
intenzivní péčí o Roberta jen dokázat ostatním,
že do kamenické nemocnice jako lékařka patří,
nebo je za jejím chováním ještě něco jiného? Že
by vzájemná přitažlivost dvou mladých lékařů?
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Daniel Tůma (*1991) je mladý herec se silným
potenciálem stát se novým miláčkem fanoušků
Ordinace. Zatím se objevil v jedné z hlavních rolí
seriálu z produkce HBO Mamon, znám je i díky
filmu Toman nebo pohádce Tři bratři. Naposledy
na sebe herecky upozornil dokumentem 13 minut,
který diváci najdou na videoportálu Voyo. Daniel
se jako herec věnuje i alternativnímu divadlu
a má zkušenosti s natáčením filmů a seriálů
zahraničních produkcí.
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policista
Libor
MARTIN KRAUS
I postava policisty Libora je navázána na Sandru.
Je to její životní partner. Není zlý, jen poněkud
nekultivovaný, mírně šovinistický, okouzlený svou
profesí, v jejímž zájmu je ochoten udělat téměř
cokoli. K Sandře se občas chová spíš jako ke své
mladší sestře, ale když na to přijde, dovede pěkně
žárlit!
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Martin Kraus (*1983) je hvězdou českých
obrazovek. Objevil se v Ulici, Vyprávěj, Dámě
a Královi, Specialistech a spoustě dalších titulů
současné seriálové tvorby. Diváci ho znají
například i z filmů První rytíř, Jak básníci čekají na
zázrak a Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Kromě
hraní miluje Martin jízdu na koni širou přírodou.
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servírka
Monika
PAV L A D O S TÁ L O VÁ
Vzhledem k tomu, že Ordinace není jen lékařským
dramatem, ale stejně tak seriálem vztahovým,
potřebuje někoho, kdo jimi dokáže zamíchat.
Přesně takovým elementem je prostořeká
servírka Monika. Nová posila baru U Čerta je
koketní, prvoplánově svůdná, neustále flirtující
a ve svých projevech si nebere servítky.
Objektem jejího zájmu se stává lékař – sukničkář
Martin Brabec. Jak toto dopadne?
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Pavla Dostálová (*1988) svou první větší roli získala
v komediálním seriálu Lajna. K vidění byla i ve
filmové komedii Přes prsty a v dramatech Pláč
svatého Šebestiána a Stockholmský syndrom.
Kromě hraní Pavla vyučuje na Vyšší odborné škole
herecké a miluje jízdu na ,onewheelu’, který často
používá i jako dopravní prostředek do ateliéru.
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Simona
Matásková
K R E AT I V N Í P R O D U C E N T K A
Kreativní producentka Simona Matásková. Mozek i srdce celé Ordinace. Ta, která je přítomná
všem jejím fázím - od vymýšlení dějových linek, přes dohled nad obsazováním nových postav, až po
připomínkování finálního střihu každého dílu. Ve tvůrčím týmu Ordinace neexistuje nikdo, kdo by toho
o seriálu věděl víc.
Na co se mohou diváci Ordinace na Voyo těšit?
Především na staré známé, s nimiž se museli
v červnu celkem narychlo rozloučit a chvíli
nepočítali s tím, že se s nimi ještě kdy setkají. Nova
ovšem vyslyšela jejich přání, prosby a neodbytné
volání po pokračování, a tak se již brzy budou
moct zase pravidelně setkávat se svými oblíbenci
z kamenické nemocnice, nově na videoportálu
Voyo. Kromě nich se na ně těší i nové postavy,
z nichž čtyři jsou výraznější a v ději mají větší
prostor. Doufám, že si k nim fanoušci vytvoří tak
silný vztah jako k dosavadním hrdinům Ordinace.
Můžete být konkrétní?
V této sezoně Ordinace diváci uvidí Sarah
Haváčovou jako policistku - lékařku, seriálovou
hvězdu Martina Krause jako jejího partnera,
policistu Libora, a ve větších rolích se dále objeví
ještě Daniel Tůma a Pavla Dostálová. V pár
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scénách Ordinace se jako ,guest star’ představí
populární Jiří Štrébl. Věřím, že nové obsazení
diváky zaujme – všichni jsou talentovaní, dobře
hrají a s Ordinací se rychle sžili.
Jaké další novinky seriál přinese?
Abychom mohli vyprávět dostatečně dramaticky
a zábavně, uplynul v Kamenici bez zraků diváků
navzdory reálnému času celý rok. Jak všichni
dobře vědí, minulou sezonu jsme končili velkou
svatbou v Průhonicích, kde Anička Slováčková jako
zdravotní sestra Radka utekla od oltáře s Ivanem
Luptákem jako lékařem Vojtou a místo nich se
neplánovaně vzali Marika Šoposká a Patrik Děrgel
jako Bibi a Patrik. Oba páry jsou stále spolu, takže
se diváci mohou kromě atraktivních příběhů
z nemocničního prostředí těšit i na romantiku
a lásku. Víc už ale neprozradím!
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Stejně jako se vyvíjí společnost – o jakých
tématech se diskutuje, co milujeme a co je
nám naopak protivné, to všechno může žánr
dlouhodobého seriálu reflektovat, reagovat na
to, zaujímat k tomu stanovisko. Myslím, že přesně
to se v poslední době Ordinaci dařilo a všichni
se snažíme, aby tomu tak bylo i nadále. A kromě
toho – nikdo z nás si snad nemyslí, že by někdy
přestaly divácky fungovat vztahy, láska a strasti
i intriky s ní související. O ně a jejich vyobrazení
v dramatické tvorbě je zájem nyní a bude i třeba
za sto let, o tom nemám nejmenších pochyb.

Tak ještě aspoň něco k hereckému obsazení…
Ačkoli jsem tomu jako kreativní producentka příliš
nevěřila, podařilo se nám začít natáčet novou
éru Ordinace v původním hvězdném obsazení.
Tedy kromě Martiny Randové, která odešla hrát
do Ulice. V hostivařských ateliérech jsme se sešli
v kompletní sestavě, z čehož mám velkou radost.
Myslím, že i to je důkazem toho, že neskončit
Ordinaci je správným rozhodnutím. Diváci se těší
ze seriálu, herci a tvůrci z jeho natáčení.

na videoportál Voyo se však musíme přizpůsobit
požadavkům jeho hlavní cílové skupiny, která se
od té televizní trochu liší. Abych byla konkrétnější,
diváci se dočkají jak ,staré dobré’ Ordinace,
tak dynamičtějšího a progresivnějšího způsobu
vyprávění, který reflektuje celosvětové trendy
v nabídce globálních streamovacích služeb. Pevně
jako tvůrčí tým věříme, že potěšíme stávající
fanoušky seriálu a zároveň k němu přitáhneme
zcela nové publikum.

Bude Ordinace na Voyo jiná než předešlá
televizní?
Nijak dramaticky. I na Voyo budeme ordinovat
lásku, napětí, emoce či vztahy – tedy to, co diváci
na seriálu již šestnáct let tolik milují. S přechodem

Dá se ze šestnáctiletého seriálu stále dostat
něco nečekaného a svěžího?
Kdybych o tom nebyla přesvědčená, nikdy bych
z obnovení Ordinace neměla takovou radost
a nedělala ji stále s takovou chutí. Samozřejmě.
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Mluvíte o budoucnosti, co v ní čeká Ordinaci?
Zde nesmím s ohledem na moment diváckého
překvapení vyzradit nic určitého z děje. Tak řeknu
jen to, že v současné době se pilně natáčí prvních
šestnáct dílů, které budou na Voyo uvedeny do
konce letošního roku, ovšem v plném proudu jsou
již i přípravy jarní sezony 2022. Jsem šťastná, že
se jako hlavní scenáristka vrací Magda Bittnerová,
s níž je práce jedna velká radost a dobrodružství.
A také mohu slíbit, že se v novém roce vrátí jedna
z nejpopulárnějších postav v historii Ordinace.
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Kreativní producentka – Simona Matásková
Výkonná producentka – Radka Váchalová
Hlavní autor – Jan Gardner
Hlavní dramaturgie – David Sláma
Režie – Jaroslav Fuit, Kryštof Hanzlík, Braňo Holiček
Hlavní kamera – Viktor Smutný, Miro Gábor
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