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NA OBRAZOVKY NOVA CINEMA

O MILION KOLEM SVĚTA

11 DVOJIC – 5 KONTINENTŮ – 1 CÍL: MILION DOLARŮ



LEGENDÁRNÍ 
SOUTĚŽNÍ 
REALITY SHOW 
PŘICHÁZÍ 
NA OBRAZOVKY 
NOVA CINEMA
Televize Nova Cinema přináší jako 
první neplacený kanál českou 
premiéru populární reality show 
Amazing Race! 
V každé sérii této dobrodružné 
podívané soutěží 11 DVOJIC 
(v pozdějších řadách se pak počet 
rozšíří na 12) 

O VÝHRU 

1 MILION 
DOLARŮ! 

Soutěžní páry (složené z různých 
demografi ckých skupin - různého 
věku, rasy a orientace) vždy 
pojí nějaký vztah (manželský, 
milenecký, sourozenecký, 
spolupracovníci apod). Právě 
pevnost vztahů přidává pořadu 
nádech napětí a v soutěži projde 
velkou zatěžkávací zkouškou. 

Cesta k milionovému pokladu, 
za kterým soutěžící cestují 
po celém světě a přes různé 
destinace, je plná náročných 
úkolů, nečekaných výzev 
a vyčerpávajících cest! Soutěžící 
musí dorazit na předem určenou 
zastávku. Na ni se dostanou 
po splnění zadaného fyzicky 
či duševně náročného úkolu. 
Po jeho úspěšném absolvování 
dostanou indicii, do jakého místa 
se přesunout. Pár, který dorazí 
do dané zastávky jako poslední, ze 
soutěže vypadává.

Show Amazing Race získala 
několik mezinárodních ocenění, 
včetně 13 cen Emmy a stala se 
celosvětovým hitem! A to zcela 
po právu, neboť divákům přináší 
ten správný mix zábavy: akci při 
plnění různorodých úkolů i spěchu 
při přesunu z místa na místo, 
rozjitřené emoce, jak mezi 
soutěžícími páry, tak uvnitř těchto 
párů a nádherná místa po celém 
světě, do kterých soutěž účastníky 
zavede.

Televize Nova Cinema show 
uvádí pod názvem 

AMAZING RACE: 
O MILION KOLEM 
SVĚTA 
a těšit se na ni mohou diváci 

OD 16. LEDNA, VŽDY 
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 
OD 19.00.

New York

Města, která také uvidíte

Tádž Mahal

Londýn

New York



V USA SE 
LETOS 
VYSÍLÁ UŽ 
19. ŘADA!

Mimořádně atraktivní 
budou pro české diváky 
epizody, odehrávající se 
v Praze, kam soutěž také 
zavítala. Soutěžící zde museli 
například přeručkovat na 
laně vodní kanál v Tróji, 
postavit sochu Golema nebo 
přenést 30 pivních sklenic 
pražským centrem z jedné 
restaurace do druhé.

Plnění úkolů vyžaduje 
rychlost i důvtip

Emmy
13 cen

Praha

Paříž



Moderátor

Phil Keoghan 
(*1967)
Moderátor původem z Nového 
Zélandu uvádí show od samého 
začátku až po současnost. Jeho 
televizní začátky zahrnovaly mimo 
jiné přípravu a spoluprodukování 
dokumentů pro televizi Discovery 
International. Předtím, než 
nastoupil do Amazing Race, byl 
také v nejužším výběru kandidátů 
na moderování soutěže Survivor. 
To, že nebyl vybrán, mu nakonec 
otevřelo cestu k Amazing Race.

K cestování, spojenému nejen se 
soutěží, říká: 

„NA KAŽDÉ CESTĚ JE 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SMYSL 
PRO HUMOR. 
POKUD NEMÁTE SMYSL 
PRO LEGRACI, 
NEPŘEKONÁTE NIC.“

Cestování a adrenalin jsou jeho 
koníčkem – má za sebou mimo 
jiné zážitek potápění v největším 
podvodním jeskynním komplexu 
nebo byl svého času veden 
v Guinessově knize rekordů 
jako člověk, který skočil bungee 
jumping z největší výšky.
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