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Mise nový domov je zpět a s ní i oblíbená  
moderátorka Tereza Pergnerová. Od 31. října  
budou mít diváci možnost každou středu 
sledovat velmi silné příběhy lidí, se kterými se 
osud nemazlil, a kteří se dostali na samé dno. 
Mise nový domov jim dá šanci na nový začátek. 
Tentokrát si celý tým bude muset poradit 
s daleko náročnějšími rekonstrukcemi domů 
i bytů, za jejichž zdmi se skrývají velmi dojemné 
příběhy. 



Tereza Pergnerová
moderátorka pořadu Mise nový domov

Terezo, máme tu nové díly Mise nový domov. 
Co v nich diváky čeká? 
Určitě to jsou krásné a silné lidské příběhy, ostatně 
jako to bylo vždy.

Liší se v něčem od těch předchozích?
Řekla bych, že to jsou daleko extrémnější 
rekonstrukce. Dali jsme si hodně záležet na tom, 
abychom diváky překvapili, pohladili a potěšili. A na 
tom teď všichni pracujeme. Chtěla bych zdůraznit, 
že je to týmová práce.

Jak se vám spolupracovalo s řemeslníky 
a složkami, které rekonstrukci provádějí?
Spolupráce s nimi je opravdu perfektní. Vždy 
postupujeme hodně rychle dopředu, což je v tomto 
projektu opravdu důležité. Všichni máme jeden cíl, 
a to dotažení všech věcí do konce.  máme mnoho 
potíží, které vždy překonáme, což je asi hlavní 
a ústřední myšlenka toho všeho.

Dotkl se vás některý z nových příběhů zvlášť 
silně?
To udělaly opravdu všechny příběhy. Jinak by to 
člověk nemohl dělat. Každý díl prožíváme příběh 
někoho dalšího s velikým vděkem. Jsme rádi, že nás 
k sobě pustí tak blízko. Skoro bych řekla, že v lidské 

rovině přesahujeme rámec tohoto formátu, takže 
se na nás rozhodně dívejte.

Stalo se vám, že vás třeba oslovil někdo na ulici 
s tím, že potřebuje pomoc, protože vás zná 
z tohoto projektu?
To se mi děje konstantně celý život. Je to tím, že 
jsem otevřená a vždy připravená pomoct. A to se 
netýká jen tohoto projektu. Moc mě těší, že v rámci 
Mise nám přicházejí na pomoc i dobrovolníci, kteří 
považují pomoc za samozřejmou. To je ideální 
myšlenka pro současný svět.

Jste v kontaktu s rodinami, které už pořadem 
prošly?
To je samozřejmé, bez toho to ani nejde. Jsme 
průběžně v kontaktu, takže vím, co se děje, a raduji 
se z toho. Je hezké být součástí.

Jak jste si užila léto?
Léto jsem trávila natáčením nových dílů Mise nový 
domov, ale rozhodně nemůžu říct, že by bylo nějak 
ochuzené, podle mě to bylo bohaté léto, pracovní 
léto a lidské léto. Takže dovolená nebyla, ale člověk 
vlastně pracuje sám na sobě a raduje se z toho, že 
druzí mají radost. Takže ideál.



Co byste řekla, že je na přestavbách domovů 
nejnáročnější?
Z mého pohledu je to čas, který je někdy opravdu 
šibeniční. Máme dost krátký čas, abychom cokoliv 
zrekonstruovali, takže to, jak kluci řemeslníci tu výzvu 
zvládají, je úžasné – opravdu dřou od rána do večera 
a někdy i v noci. Veliký klobouk dolů.

Co je pro vás největší odměnou, když je hotovo?
To je velice jednoduché. Je to radost lidí. Když přijdou 
a vy vidíte, že se jim to líbí, že jsou šťastní a že jsme 
jim třeba pomohli nějak nastartovat život, že jsme 
si jich všimli, že někdo projevil zájem, že s nimi někdo 
sdílel jejich situaci. To je odměna, která se prostě 
nedá zaplatit, vymyslet ani vyrobit. Tak to prostě je.
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Příběh
Šárky
Šárka a její tři děti bydlí na miniaturním prostoru. 
Může za to táta, který bezmyšlenkovitě, tajně a na 
dluh kupoval vše, co uviděl. Otec je pryč, ruina 
zůstala a v ní čtyři lidé, co se mají rádi, ale na slušný 
život to zdaleka nestačí.

Šárka dříve pracovala v sociálních službách pro 
osoby s postižením. Teď se živí jako švadlena, šije 
zejména sortiment pro nejmenší – zavinovačky 
nebo peřinky do kočárků. Její manželství bylo 
problémové od samého začátku. Už rok po svatbě 
zjistila, že její manžel je chronický lhář, velmi hodný, 
ale extrémně nezodpovědný, který trpěl tím, že 
rodinu nedokáže zabezpečit. A tak lhal a dluh 
lepil dluhem. V osvícené chvíli Šárka přepsala dům 
na sebe. Vzápětí přišel exekutor, ale na dům už 
naštěstí nemohl.

Situace se odchodem manžela rapidně změnila, 
chvíli Šárka uvažovala o pronájmu bytu v sousední 
vesnici, ale sešlo z toho. Ona i děti mají k tomuto 
domu silný vztah, nechtějí měnit prostředí, navíc 
mají 6 psů. Hlavním důvodem bylo ale to, že Šárka 
nechtěla děti vystavovat dalšímu stresu.



Josef Tököly
stavbyvedoucí

Co je v projektu Mise nový domov vaším 
posláním?
Já mám na starosti celou stavbu. To znamená 
řemeslníky a celý interiér, veškeré věci, které se zde 
dějí a které pro rodinu děláme.

Jak náročné přestavby jsou?
Je to samozřejmě velice náročné a často hodně 
složité. Ke každé stavbě musíme přistupovat 
individuálně. Je to opravdu kus od kusu. Všude 
vyplynou nějaké problémy, se kterými se musíme 
poprat. A snažíme se odvádět tu nejlepší práci.

Co je nejnáročnější?
Hlavním problémem je samozřejmě čas, ale jde 
i o rodinu, o její příběh, protože podle toho stavíme. 
Zkrátka a dobře, musíme se tomu přizpůsobit. 
Když má rodina malé děti, musíme pro ně udělat 
ideální zázemí. Dále je třeba důležité, aby se celá 
rodina mohla sejít v jedné místnosti u jednoho stolu, 
aby spolu trávili čas. Přitom si člověk uvědomí, že 
problémy, které má sám, jsou naprosto nicotné 
oproti problémům lidí, pro které pracujeme.

Vznikl někdy nějaký problém, takže jste se báli, 
že stavbu nedokončíte?
To se nám stalo nesčetněkrát. Protože dokud 
neodkryjeme stavbu, nezbouráme třeba nějakou 

příčku, nevíme, co je za tím a jak budeme 
postupovat dál.

Jaké jsou vaše pocity před kamerou, je to pro vás 
poprvé?
Ano, rozhodně na to nejsem zvyklý. Před kamerou 
stojím úplně poprvé. Ale musím říct, že je to docela 
legrace a občas si to i užívám.

Jaká je spolupráce se štábem?
Zkrátka a jednoduše, jsou to nejlepší lidi. Je 
opravdu úžasné, když se sejde taková partička. 
Musím prozradit, že si občas mezi sebou děláme 
i kanadské žertíky, protože někdy je potřeba tu 
složitou situaci trochu zlehčit.

A co tandem s moderátorkou pořadu Terezou 
Pergnerovou?
Tereza je naprosto úžasný, velmi empatický člověk 
a sedli jsme si hned, když jsme se poprvé viděli. Je 
to opravdu člověk na svém místě, který má co říct.





Příběh
Miroslava
Miroslav Tóth a jeho snoubenka Simona si za svých 
téměř čtyřicet let prošli mnohým. Oba se museli 
poprat s nepřízní osudu. Jejich minulá manželství se 
rozpadla a oni se vláčeli z jednoho nevydařeného 
vztahu do druhého. Když se seznámili, zdálo se, že 
našli jeden druhého a konečně je čeká ta pravá 
láska. Jako zpečetění jejich vztahu, se jim narodila 
dcera Drahomíra. Logickým a emocionálním 
vyústěním jejich společné životní etapy byla svatba.
 
Na velký den se všichni těšili, ale bohužel se 
z tohoto nejšťastnějšího dne stal ten nejsmutnější. 
Simona v den svatby zemřela Miroslavovi v náručí 
na náhlé selhání srdce. Miroslav jí ještě v posledních 
vteřinách slíbil, že se o její dcery postará. Pak 
Simona vydechla naposledy. 

Místo truchlení Miroslava čeká boj. Nemusí řešit jen 
ztrátu milované osoby, ale především musí veškeré 
své zbývající síly soustředit na to, aby mu byla 
svěřena do péče Simonina prostřední dcera Blanka. 
Ta má sice svého biologického otce, ale nikdy ho 
neviděla. Jejich sociální situace a poměrně velký 
dluh však život velmi komplikuje a hrozí, že Blanka 
půjde do dětského domova.





KONTAKT:

Vojtěch Boháček – PR koordinátor Mise nový domov, vojtech.bohacek@nova.cz, 725 918 943

novagroup.cz, pressweb.nova.cz

© 2018, TV Nova

TV Nova, Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, T +420 242 464 115, E-mail: tiskove@nova.cz

TVŮRCI:

Lucie Matějíčka Sehnalová – Kreativní producent

Vladimíra Hocková – Výkonný producent

Iva Knotková, Lucie Radová, Markéta Nešlehová, Richard Komárek – Režie 

Milan Blažek, Milan Hodek, Marek Brykner, Karel Coma – Stavební režie

Vít Kopeček, Viktor Novák, Zdeněk Šedivý, Ondřej Urbaník, Aleš Lněnička, Pavel Klener,  
Luboš Hrabák, Petr Příkaský, Martin Hes, Milan Hodek – Kamera

Ondřej Potyka – Architekt

Pavel Podracký – Hlavní střihač


