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Úvod
Televize Nova zařazuje do svého podzimního schématu reality 
show O 10 let mladší. Od 24. října budou moci diváci sledovat 
každou středu unikátní proměny různých dvojic. Důležitým 
pojítkem mezi nimi je vztah, a to ne jen tak ledajaký. Jsou to 
kamarádi, sourozenci, příbuzní nebo partneři. Ti před televizní 
kamerou podstoupí razantní proměnu - změní svůj dosavadní 
život a omládnou o deset let.

O dvojice se postará tým špičkových odborníků – 
estetické medicíny, módních stylistů, výživových poradců 
a dermatologů. Diváci se mohou těšit na zákulisí náročnějších 
zákroků z plastické chirurgie či dermatologie. Pořadem 
bude provázet empatická moderátorka Monika Absolonová. 
V každé epizodě mezi sebou budou bojovat dva týmy 
odborníků a udělají vše pro to, aby svého klienta z dané 
dvojice omládli o co nejvíce. Reality show O 10 let mladší je 
plná neuvěřitelných proměn obyčejných lidí.

Více o formátu a jak ho zpracovala právě TV Nova, říká 
v rozhovoru producentka Šárka Volemanová.

„O 10 let mladší patří mezi formáty úspěšné a oblíbené po 
celém světě, a to především díky kombinaci humoru, dramatu 
i dojetí. Takový si ho diváci zamilovali po celém světě. Věřím, že 
zaujme i české publikum,“ říká programová ředitelka televize 
Nova Alex Ruzek.

„O 10 let mladší patří mezi formáty úspěšné a oblíbené po 
celém světě, a to především díky kombinaci humoru, dramatu 
i dojetí. Takový si ho diváci zamilovali po celém světě. Věřím, že i dojetí. Takový si ho diváci zamilovali po celém světě. Věřím, že 
zaujme i české publikum,“
Nova Alex Ruzek.



PRODUCENTKA

Šárka Volemanová

Co je podle vás na tomto pořadu 
nejzajímavější?

Projekt O 10 let mladší nabízí 
exkluzivitu z několika pohledů. Vhled 
do lidských osudů, životů a touze 
po životním restartu. Dále možnost 
podívat se zblízka na práci 
plastických chirurgů, estetických 
dermatologů, stomatochirurgů 
nebo stylistů, vizážistů nebo fitness 
trenérů v kombinaci s medicínskou 
metodou, která dokáže na základě 
měření prozradit biologický věk 
každého, kdo se proměny účastní. 
Sledujeme neuvěřitelné a závratné 
vizuální proměny, ale i změny na 
duši a sebevědomí všech účastníků 
této reality show.

Zajímavostí těchto proměn je, že 
se jich účastní vždy pár, ať už jsou 
to manželé, kamarádi, či rodinní 
příslušníci. Jak to probíhalo? 
Procházeli proměnou společně, 
nebo jste je oddělili?

Výjimečné jsou právě proměny 
párů. Ať už jsou to manželé, 
přátelé, spolupracovníci, nebo 
spolubydlící atd. Na začátku si 

každý z dvojice vyslechl „ortel“ 
kolemjdoucích s odhadem věku. 
Poté jsme dvojici rozdělili, a to 
na celou dobu proměny. Bydleli 
odděleně, neměli o sobě žádné 
zprávy, nevěděli, v jakém stadiu 
proměny je ten druhý. O to větší 
dávku emocí jsme mohli sledovat 
v závěrečném studiu. Vzhledem 
k tomu, že v průběhu proměny 
se neměli ani sami jednotlivci 
vidět v zrcadle, viděli svoje nové 
„já“ poprvé v zrcadle právě až ve 
studiu. Nejprve každý sám sebe, 
potom sebe navzájem a nakonec 
do studia přišli jejich nejbližší. 
Všichni jsme si mohli prožít velké 
emocionální a neopakovatelné 
zážitky a věřím, že jejich příběhy 
budou žít i televizní diváci.

Jak dlouho proměněny probíhaly?

Vždy záleželo na hojivosti zákroků. 
Proměny byly buď 30denní, nebo 
14denní. Podařilo se nám navázat 
spolupráci s nejlepšími lékaři 
ve svých oborech, viděli jsme 
exkluzivní medicínské zákroky a to 
vše nabídneme divákům.

Mohla byste naznačit, jaký 
příběh je pro vás samotnou 
nejsilnější?

To se dá říct jen těžko. Se všemi 
jsme žili jejich nelehké osudy, 
trávili jsme s nimi spoustu času 
a myslím, že stejně jako já 
i kolegové ze štábu si k dané 
dvojici vždy vytvořili velmi osobní 
vztah. Velmi ráda vzpomínám na 
kolegyně, které se starají o staré 
lidi a nemají čas na sebe. Dále na 
dvě kamarádky, se kterými život 
zatočil a které začínaly od začátku 
na ubytovně. Nebo na manželské 
páry, které se starají nejenom 
o svoje děti, ale i o opuštěná 
vnoučata. Byl to pro mě čas 
příjemně strávený s lidmi, kteří si 
zaslouží nový začátek. Moc jim ho 
přeji.

Kolik času trávila s účastníky 
během proměn moderátorka 
Monika Absolonová?

Monika byla vlastně účastna 
celé proměny, byla průvodce 
i pozorovatel. Vždy byla s párem 
na začátku a na konci proměny ve 

studiu, potom chodila v průběhu 
proměny za každým zvlášť na 
návštěvy, byla součástí jejich 
proměn, stesků, povídala si s nimi 
o jejich životě. Myslím, že Monika 
je ideálním průvodcem této reality 
show, protože je i velmi citlivou 
ženou, které se příběhy těch, 
kteří k nám do pořadu přišli, velmi 
dotýkaly. Smála se s nimi, plakala 
a viděla jsem, že na konci proměn 
byla velmi dojatá.

Kolik odborníků na pořadu 
spolupracovalo?

Každý proměňovaný měl svůj tým, 
který se o něj staral, plus dva 
odborné garanty své proměny, se 
kterými se seznámil už na začátku 
ve studiu. Byly to desítky odborníků 
z různých oborů. Každému 
z účastníků reality show jsme 
„šili“ jeho tým na míru tak, aby 
proměna byla dokonalá. A troufám 
si tvrdit, že všechny proměny byly 
dokonalé. Však to diváci už brzy 
uvidí.



MODERÁTORKA

Monika Absolonová

Jak jste se na natáčení tohoto 
pořadu těšila?

Já jsem se těšila i bála, protože 
nemám s moderováním takového 
pořadu zkušenost. Takže je to 
pro mě úplná novinka. Na druhou 
stranu mě těší, že výsledek je 
těm lidem pomoct. To se doufám 
podařilo.

Jaké byly první natáčecí dny?

Pro nás všechny je to adrenalin, 
protože to není příprava 
vystoupení, kdy bychom třeba 
vytvářeli nějaké zpívání – je 
to opravdu reality show. To 
znamená, že téměř 24 hodin 
denně sledujete lidi, kteří 
podstupují plastické operace, 
různé estetické zákroky. Je to 
hrozně zajímavé a já se vždy 
těším na výsledek.

Co je na tom pro vás nejtěžší, 
když ještě zůstaneme u prvního 
natáčecího dne?

První natáčecí den je o reakcích 
cizích lidí, což je opravdu těžké. 
Ty reakce nejsou moc hezké, 

přiznám se, že to mě odrovnalo 
asi nejvíc. S tím jsem vlastně 
nepočítala, já jsem vždycky byla 
cíťa. Když jste svědkem toho, že 
tam sedí ti dva, kteří do projektu 
jdou, těší se na změny, ale první, 
co dostanou, je taková ťafka... 
Bylo pro mě těžké to vůbec ustát. 
Nicméně budu doufat, že reakce 
na změnu budou lepší a těm 
lidem to dodá chuť do života.

Co vás na projektu O 10 let 
mladší baví nejvíc?

Nejvíce mě baví výsledek proměny 
a zároveň příběh účastníků. Já se 
na to hrozně těším. Jsem opravdu 
zvědavá. Sice jsem namlouvala 
komentáře, ale bohužel nebyl čas 
si to projet celé. Pro mě to bude 
také premiéra. Při přípravách se 
skákalo od příběhu k příběhu a já 
jsem hrozně chtěla vidět, jak to 
vypadá jako celek. Těm lidem to 
neskutečně sluší, hrozně jim to 
prospívá. Věřím, že jim to i změní 
život, že tahle změna přinese 
i proměnu v životě

Prozradíme něco z natáčení. Vy, 
Monika Absolonová, jste známá 
tím, že jste velmi empatická 
a citlivá. Podle našich informací 
jste jednotlivé příběhy velice 
prožívala.

Já vlastně nejsem moderátor, 
takže to ani jinak neumím. 
Z castingu jsem prý vyšla jako 
nejpřirozenější moderátor. Proto si 
mě i vybrali. Já se jen bojím, aby 
té přirozenosti nebylo až moc. 
Sama jsem zvědavá. Mě to hodně 
dojímalo. Doufám, že se účastníci 
i teď mají tak hezky jako na konci 
pořadu. Všichni byli odhodlaní, že 
chtějí dodržovat jídelníčky, chtějí 
se o sebe víc starat. A já mám od 
produkce informace, že většině 
z nich se to daří. Z toho mám 
radost.



Příběh Renaty a Jana
CHTĚLI JSME SE CÍTIT JAKO VE TŘICETI!

V reality show TV Nova O 10 
let mladší jde především 
o příběhy. Tvůrci se soustředí 
na příběhy a během natáčení 
citlivě přistupují ke všem 
účastníkům. Přece jen – jak už 
v rozhovoru zmiňuje moderátorka 
Monika Absolonová – to není 
vždy jednoduché, především 
v momentě, kdy účastníci 
před proměnou čelí kritice 
kolemjdoucích.

Jaké jsou důvody jejich účasti? 
Jedním z příběhů jsou Renata 
a Jan, manželé, kteří jsou spolu 
neuvěřitelných pětadvacet let 
a pořád se velmi milují. Nikdy bez 
sebe nebyli déle než pět dní, 
takže téměř měsíční odloučení 
je pro ně velká zkouška. Na 
proměnu se oba moc těší, 
ale zdrojem nejistoty je právě 
dlouhá odloučenost. Paní Renata 
prozradila, proč se do projektu 
přihlásili: Přihlásili jsme se proto, 
že se chceme znovu cítit jako ve 
třiceti. Abychom spolu mohli jít 
do společnosti a nemuseli se za 

sebe stydět. Své pocity doplnil 
i její manžel Jan: Já bych se chtěl 
hlavně líbit manželce.

Několikrát dojde u obou i na 
slzy. Jako svůj největší hendikep 
vnímají zuby. Stydí se na 
veřejnosti, Honza se stydí i jíst 
před kamerou. Pořad O 10 let 
mladší je proměnil kompletně, ale 
největší radost jim udělaly právě 
nové zuby. Štěstí a obrovská 
úleva jsou hned patrné. Honza 
se nejvíce těší, že vezme svou 
ženu na večeři a tancovat. Diváci 
se mohou těšit i na opravdu 
dojemné vyznání lásky. Hodně ji 
mám rád! Miluju ji! Rozhodně bych 
ji za nic nevyměnil! říká Honza se 
slzami v očích.



Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Jaké byly důvody kývnout na 
spolupráci v pořadu O deset let 
mladší?

Úroveň plastické rekonstrukční 
i estetické chirurgie v České 
republice se pohybuje na nejvyšší 
úrovni. Pokud existují pořady, 
které seznamují širokou veřejnost 
s úspěchy naší specializace, rád 
k tomu přispěji. Málokdo ví, že 
první oddělení plastické chirurgie 
na světě bylo založeno právě 
v Praze roku 1927 profesorem 
Františkem Burianem. Máme být 
na co hrdí a měli bychom se 
k tomuto odkazu hlásit.

Na poli plastické chirurgie 
jste uznávaný odborník, jste 
tedy zvyklý na mnoho opravdu 
těžkých případů. Bylo v pořadu 
něco, co vás zaskočilo? Nebo se 
jednalo o snadnější zákroky?

Prováděné výkony patřily 
mezi standardní, každodenně 
prováděné výkony. Přestože 
většina z nich byla vnímána 
jako estetické zákroky, opak je 
pravdou. Úleva od těžkých víček, 
uvolnění vtažených jizev, zpevnění 
břišní stěny nebo zmenšení 

a zpevnění prsou měly příznivý 
dopad především na zdravotní 
stav. Připočteme-li k tomu celkové 
omlazení vzhledu, pak se toto 
všechno kladně odrazilo na 
psychice pacientů.

Vnímáte ukázku vaší práce 
v pořadu O deset let mladší jako 
osvětu, že plastická chirurgie 
není jen o plastice prsou, 
ale i o záchraně života? Jak 
vzpomínáte na natáčení? Máte 
nějaký milý zážitek, případně 
nová přátelství?

Ukázky umu nejen plastických 
chirurgů, ale všech dalších 
profesí, které se podílely na 
celkové změně životního stylu 
účastníků, považuji jednoznačně 
za osvětu. Možná že se pořadem 
neplánovaně podařilo přinést 
něco víc. O deset let mladší dává 
naději a ukazuje cestu dalším. 
Pokud se rozhodnou a budou 
chtít, dokážou se sebou něco 
udělat a změnit nejen sebe, ale 
i svůj přístup k životu. Že to jde, 
bylo vidět, stačí jen chtít…

Co mě na pořadu mile překvapilo, 
bylo nadšení dvojic něco změnit, 

udělat něco pro druhého, jejich 
emocionálně pozitivně nabitý 
vzájemný vztah a úcta jednoho 
k druhému. Celé natáčení tak 
bylo prodchnuto velmi hezkou 
energií a empatií, a to od aktérů 
samotných až po každého člena 
televizního týmu.



MUDr. Marta Moidlová

Jaká byla spolupráce na projektu 
O deset let mladší? Bavila vás?

Nabídku, kterou jsem od TV 
Nova prostřednictvím kreativní 
producentky Šárky Volemanové 
pro naši kliniku Laser Plastic 
dostala, jsem přijala ráda 
a s velkým nadšením, děkuji 
za tuto možnost. Přinesla nám 
setkání s lidskými osudy a možnost 
vyzkoušet si, co všechno jsme 
schopni v rámci estetické 
dermatologie a plastické chirurgie 
zvládnout. Byla to i velká profesní 
výzva. A spousta dojemných 
okamžiků, kdy jsme mohli být 
součástí změny lidských osudů, 
nového vnímání sebe sama, 
nového životního startu. Víte, naše 
práce je tak trochu i psychologie. 
Bylo to znát na všech účastnících 
celé reality show. Změnili jsme 
tělo, ale změnili jsme i duši, všichni 
dostali novou chuť do svých 
životních restartů a měli se daleko 
více rádi, líbili se sami sobě. Byly 
to pro mě mnohdy velmi osobní 
a dojemné okamžiky.

Jste uznávanou odbornicí, která 
pomohla už mnoha klientům. Byl 
v projektu nějaký případ, který 
byl opravdu výzva?

Vždycky je to výzva a velká 
zodpovědnost. Vždyť to, jak 
vypadáme, tvoří první dojem, 
který děláme na okolí. A každý 
z nás se na sebe rád podívá 
do zrcadla a řekne si: Vypadáš 
dobře. Ráda vzpomínám na 
všechny, každý byl jiný. S kým jsme 
se hodně nasmáli, byli manželé 
Kočalkovi. Jozefína bavila kolegy 
i na operačním sále. Tolik vtipů 
jsme snad nikdy neslyšeli, a při 
operaci už vůbec ne. Jejího 
manžela Petera si zase zamilovaly 
snad všechny ženy, které ho 
během proměny potkaly. Je to 
srdcař, miluje svoji ženu, kvůli 
které do pořadu šel, a nesl velmi 
statečně a s humorem všechno, 
co jsme na něm prováděli. 

Pravda je, že na proměny bylo 
z odborného hlediska velmi 
málo času. Přáli jsme si, aby 
vše proběhlo bez komplikací, 
což se podařilo. Výsledky byly 
výborné a s dobrou zprávou 

na konec: všechny zákroky si 
během následujících měsíců ještě 
„sednou“, takže jejich efekt bude 
ještě lepší a všichni budou ještě 
spokojenější. Mám z toho velkou 
radost!

Pořad je velmi emotivní. Dojímali 
vás účastníci, třeba když se 
poprvé viděli v zrcadle?

Víte, tyto proměny pro mě 
byly velmi osobní. Trávili jsme 
s účastníky reality show téměř 
celý čas jejich proměny, ať už byla 
14denní, nebo měsíční. Mnohdy 
jsme s kolegy byli i garanty 
jejich proměny, takže jsme je 
viděli na začátku, když přišli, i na 
konci, když krásní a šťastní po 
prvním pohledu do zrcadla po 
proměně odcházeli. Byla jsem 
dojatá a na všechny, jejichž 
proměnami jsem mohla trávit čas, 
ráda vzpomínám. Byli stateční 
a velmi nám důvěřovali. Také moc 
děkuji kreativnímu týmu pořadu 
O 10 let mladší, který s námi 
spolupracoval. Všechno do sebe 
dokonale zapadlo, vše bylo skvěle 
připraveno, všechno neočekávané 
jsme dokázali bleskurychle vyřešit. 

Byly to pro mě krásné měsíce, na 
které nikdy nezapomenu.

Vnímáte tento pořad i jako 
osvětu nebo pohled do zákulisí 
estetické dermatologie?

Vnímám ho primárně jako pomoc 
těm, kteří mají za sebou těžký 
osud, jenž se podepsal v jejich 
tváři. A těší mě, že jsme mohli 
být spoluprůvodci na jejich cestě 
k životnímu restartu. Zároveň 
bylo samozřejmě skvělé, že jsme 
mohli ukázat práci estetických 
dermatologů a plastických 
chirurgů, kteří u nás na klinice 
pracují, a došlo samozřejmě i na 
prezentace nových, současných 
trendů estetické medicíny.



Zajímavosti 

•  Do reality show O 10 let mladší se přihlásilo 1536 párů toužících po změně.

•  Nikdo z účinkujících své proměny a omládnutí nelitoval.

•  Rekord v omládnutí v rámci pořadu byl dvacet let.

•  Téměř tři čtvrtiny štábu podstoupily po dokončení natáčení nějaký ze 
zkrašlovacích zákroků (inspirováni tím, že všichni účinkující, které jsme omladili, 
zkrásněli). Zbytek štábu se na zkrášlující zákrok zcela jistě tajně chystá.



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: 

Režie - David Bonaventura, Simona Hanáková, Jana Rezková ml.,

Ivana Křenová, Veronika Stehlíková, Jana Rezková

Kreativní producent - Šárka Volemanová

Výkonný producent - Kateřina Shaya

Vedoucí produkce - Lucie Brabcová

Redaktoři - Mirka Hesová, Radka Červinková

KONTAKT:

Bohumila Skalická - PR koordinátor O 10 let mladší, bohumila.skalicka@nova.cz, 602 433 972


