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Dvacet vybraných dívek se bude před kamerami ucházet 
o srdce sympatického, svobodného a movitého muže. 
Ten bude v průběhu osmi dílů, prostřednictvím různých 
společenských akcí či setkáních ve dvou, poznávat jed-
notlivé dámy, a v každém díle v tzv. Obřadu růží vybere 
ty, které ho nejvíce oslovily. Dívky se budou v průběhu 
celého natáčení pohybovat ve stejném luxusu, v jakém by 
žily v případě sňatku s naším movitým sympaťákem. Něk-
teré tak zažijí cesty do zahraničí soukromým letadlem, 
exotickou dovolenou, luxusní večeře, ale i mnoho jiných, 
fi nančně nákladných zážitků. Ty dívky, které si „milionář“ 
vybere, se tak například podívají do soukromé vily na Sar-
dinii, luxusních hotelů v Paříži, Barceloně či v Římě nebo 
do luxusního alpského hotelu. Ve fi nále pak zůstanou dvě 
dívky, z nichž jedna dostane od muže svých snů zásnubní 
prsten. V devátém, závěrečném díle oba prozradí, zda se 
rozhodli vzít. 

Princip pořadu

Nejromantičtější pořad s prvky reality show na světě nyní v České republice!

Americký  licenční pořad vysílaný ve Spojených státech s obrovským úspě-
chem již deset sezón. Američtí diváci jej znají pod názvem The Bachelor. 
V Evropě byl vysílán například ve Francii, Anglii, Německu, Maďarsku, Belgii, 
Dánsku, Švédsku či na Slovensku, kde se též těšil velké divácké oblibě. 

Televize Nova tento pořad uvede pod názvem Vem si mě!

Na televizní show plnou romantiky, nefalšovaných 
citů, zábavy, ale možná i opravdové lásky, se diváci 
TV Nova mohou těšit

již 9. září 2007 ve 20 hodin.

Vem si mě!
Dvacet dívek, které budou před zraky diváků 
bojovat o srdce bohatého sympaťáka!!



PODZIM 2007

Dvoukolový casting probíhal v Praze. Zabojovat o své štěstí přišlo přes 1250 nezadaných dívek ve věku 
18 – 40 let, které jsou ochotny opustit na šest týdnů své rodiny, přátele i zaměstnání. V porotě zasedlo 
vedení i režisér pořadu, vedoucí castingového oddělení televize Nova a psycholog, který vyhodnocoval 
dotazníky dívek. Na dvě stě nejúspěšnějších postoupilo do druhého kola, v němž měly obstát v náročném 
rozhovoru před kamerami. Z tohoto kola porota vybrala dvacet nejlepších dívek, které se utkají o srdce 
bohatého sympaťáka, a pět náhradnic. Cílem bylo vybrat dívky z různých sociálních i věkových skupin, 
bezdětné i s dětmi, nejrůznějších profesí, zájmů i vzdělání, různých fyziognomických i povahových typů. 

O srdce jakého muže budou dívky bojovat, 
se diváci dozvědí již 9. září 2007 od 20 hodin!

Castingy
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ilustrační foto

Vila, ve které budou dívky společně ubytovány. Jedná se o luxusní, 

nadstandardně vybavený dům, ve kterém je samozřejmostí bazén, posi-

lovna i solárium. Obsazení pokojů se mění průběžně podle poču dívek. 

Vila není monitorována pevně instalovanými kamerami, ale je v ní trva-

le umístěn štáb. Dívky si zde samostatně vaří a starají se o domácnost. 

„Milionář“ bydlí ve svém bytě.

Dámská vila
Dívky mají štábem organizovaný veškerý kontakt s okolím.

Musely doma nechat mobilní telefony i počítače. 

Mají zamezený přístup k veškerým médiím.

S rodinou se smí spojit jen v závažných případech.

Jejich program je po celou dobu účasti v pořadu řízen štábem.

Pravidla nenařizují „milionáři“ ani žádné z dívek, že musí dojít 

k svatbě.

Základní pravidla
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LibušeAndrea
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MarkétaBarbora
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KateřinaLucia
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MartinaEva



PODZIM 2007

LuďkaMarcela



Gabriela
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Barbara
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SlávkaLucie
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TerezaLucie
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NaděždaIlona
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Jitka Květoslava
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Vyřazovací systém, v němž „milionář“ dá na znamení sympatií dívkám růži. 
Ty, které růži nedostanou, pořad opouštějí. 

Vyřazování dívek v Obřadu růží:

2. díl – 8 dívek

3. díl – 5 dívky

4. díl – 2 dívky

5. díl – 1 dívky

6. díl – 1 dívka

7. díl – 1 dívka

8. díl – 1 dívka

Obřad růží
Mario Kubec

Moderátor
Před studiem na divadelní akademii 
působil dva roky jako elév v mosteckém 
divadle. V průběhu druhého ročníku na 
divadelní fakultě natáčí jednu z hlavních 
rolí v seriálu Chlapci a chlapi. Po té natá-
čí řadu televizních inscenací a pohádek. 
Po ukončení DAMU přijímá angažmá 
v Národním divadle. Dnes na volné noze 
hraje hlavně v divadle Na Fidlovačce.
Pro Tv NOVA: Zvońte dvakrát, Světla 
pasáže...



PODZIM 2007
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Realizační tým:Harmonogram 
      vysílání:
1. díl.......................................................................................... 9. září 2007

2. díl........................................................................................ 16. září 2007

3. díl........................................................................................ 23. září 2007

4. díl........................................................................................ 30. září 2007

5. díl......................................................................................... 7. října 2007

6. díl...................................................................................... 14. října 2007

7. díl...................................................................................... 21. října 2007

8. díl –  „Velké rozhodnutí“............................................... 28. října 2007

9. díl – „Svatba“.......................................................... 4. listopadu 2007


