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Čtvrtá řada Výměny manželek s unikátní 
zahraniční výměnou do Paraguaye
•  celkem 9 dílů 

•   speciál, v němž se tvůrci pro roce vrátí do osmi rodin z předchozí 
série, v nichž se od té doby něco podstatně změnilo

•  5 výměn tuzemských 

•  dvě výměny zahraniční – do Řecka a Paraguaye

V letech 2005 – 2007, kdy TV Nova vysílala předcházející tři řady reality show Výměna 

manželek, se z tohoto pořadu stal doslova fenomén. Pořadem již prošlo 72 rodin, 

které byly ochotny na deset dní zcela změnit své životy. 

„Stále se nám do „výměny“ hlásí spousta rodin, ale novinkou je raketový nárůst počtu 

těch, kteří se nás naučili používat jako manželskou poradnu,“ říká vedoucí projektu, 

režisérka Jana Rezková. „Ve většině rodin z nejnovější 4. řady manželé pomocí nás 

řešili, jestli od sebe definitivně odejít, nebo spolu zůstat. Zatím se nám podařilo, že 

všichni byli po návratu z výměny šťastní, že jsou spolu.“



Princip pořadu zůstává i letos stejný. Dvě ženy z různých, předem vybraných rodin, 

si vymění svá místa. Každá nová manželka-matka se v první polovině pobytu musí 

přizpůsobit nové rodině, musí plnit rozkazy z manuálu, který pro ni zanechala původní 

manželka. Po pěti dnech může nová maminka pod heslem „Teď tady velím já“ pravidla 

soužití změnit podle svého. Poslední den se obě rodiny sejdou a navzájem si vyříkají, 

jak se jim žilo ve vyměněné rodině, co by v ní změnily a co jim pořad přinesl.



Speciál nás znovu zavede do Kladna, do rodiny Vohradských s postiženým 

dítětem a za Vlaďkou z Hořic v Podkrkonoší, za lesbickým párem a rodinou 

Zahrádkových z jižní Moravy a do Janova za paní Laďkou a jejím mužem, kterému po 

natáčení dala ultimátum: „buď začne pracovat, nebo musí odejít.“ 

„Po roce jsme se také vrátili do Rumunska. Jsem pyšná, že náš pořad má velkou 

zásluhu na tom, že jsme celé vesnici, v níž se česko-rumunská výměna odehrála, 

pomohli od zániku,“ chlubí se režisérka Jana Rezková. „Jedna firma z Moravy tam 

zřídila továrnu, v níž zaměstnala asi deset místních mužů, takže už nemusejí migrovat 

za prací. Navíc tam jezdí asi dvojnásobek turistů. Opravdu z toho mám dobrý pocit.“



Řecko a Paraguay
Těchto zemí se týkají zahraniční výměny. Jedna se odehraje mezi Prahou a řeckým 

ostrovem Rhodos, druhá mezi Brnem a Paraguayí. „Co se týká Řecka, jedná 

se vlastně o českou rodinu s malým dítětem z Prahy, která žije v Řecku od jara 

do podzimu a bydlí u moře v karavanu,“ vysvětluje Jana Rezková. „Naše zatím 

nejexotičtější výměna se podařila s Paraguayí. Jedná se o rodinu s českými předky, 

ale paní, která přijela na výměnu do Brna, se již v Paraguayi narodila a česky se 

naučila od rodičů. Našli jsme ji pomocí krajanských spolků a učitele, kterého do této 

země poslalo ministerstvo školství. Určitě je to světový unikát udělat výměnu na 

vzdálenost 11 000 kilometrů.“



Zvládne sportovně založená lesbička Ilona práci v domácnosti se 

třemi dětmi a v mateřském centru? Jak se bude Martina z Holešova 

cítit v netradiční rodině, kde dvě ženy společně vychovávají děti?

Jak se vyrovná Věra z Brna s vedením odlišné domácnosti v 

Paraguay, poradí si pro ni s neznámou kulturou? Jak se bude Ludmila 

orientovat v zemi svých předků?



Zvládne velmi mladá maminka Kateřina arogantního otce z pražského 

paneláku?

Pomůže Michaele matce čtyř dětí pobyt v Řecku, aby našla sílu 

zachránit krachující vztah? 

Poradí si poděbradská pošťačka Dagmar s osmičlennou ostravskou 

rodinou?

A jak se asi bude cítit prodavačka Karla v rodině ředitele školy?



Pro více informací kontaktujte:

TV Nova, Tiskové oddělení, Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5

e-mail: tiskove@nova.cz

www.nova.cz/vymena 


