
 

 

 
PŘÍPRAVY NA JEDINOU ORIGINÁLNÍ TALENTOVOU SHOW ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT POKRAČUJÍ 
 
Prvními castingovými koly prošlo více než 6 000 talentů. Před porotou se střídali zpěváci, 
tanečníci, mágové, imitátoři, nechyběla ani vystoupení se zvířaty. Že jde o soutěž talentů bez 
věkového omezení, dokazuje i stáří účastníků. Nejmladšímu byly 3 roky, nejstaršímu 87 let.  
 
Do dalších bojů postupuje na tři sta nejvýraznějších adeptů na vítězství. Představí se před 
porotou ve složení Lucie Bílá, Jan Kraus a Jaro Slávik a také před moderátory soutěže 
Jakubem Prachařem a Martinem Pyco Rauschem.  
 
Startují další kola castingů:  
 
5. a 6. 8. v Praze v Národním divadle, 
10., 11. a 12. 8. v Brně v Mahenově divadle, 
15. a 16. 8. v Bratislavě v Národném divadle. 
 
O dalším postupu talentů rozhodují při divadelních castinzích pouze porotci. K úspěchu je od 
nich třeba získat minimálně dvě ANO. Diváci uvidí na obrazovkách Televize Prima a TV JOJ 
záznamy těchto úvodních bojů. Poté následuje tzv. velký třesk, kdy porota vybere 
semifinalisty do živých přenosů. V semifinálových kolech rozhodují o postupu diváci svými 
smskami. Porota již jednotlivé výkony jen slovně hodnotí. Může, ale nemusí udělit divokou 
kartu, jíž pošle do finále účastníka, kterého diváci přímo nevybrali. O vítězi  Česko Slovensko 
má talent však nakonec rozhodnou jen diváci.  
 
POROTCI 

 
Lucie Bílá 
Nejúspěšnější česká zpěvačka a mnohonásobná držitelka prestižních 
cen Český slavík, TýTý, ceny Akademie populární hudby a mnoha 
dalších se narodila jako Hana Zaňáková. Než vstoupila na scénu 
populární hudby a muzikálů, vyučila se dámskou krejčovou. První 
zkušenosti na pódiu získala ve skupinách Rock-Automat a Arakain. V 
80. letech si jejího talentu všiml producent Petr Hannig, který vymyslel 
i její pseudonym. Lucie je výjimečná svojí multižánrovou působností – 



 

 

od vážné hudby přes cimbálovku, šanson či pop music až po metal. Největší Luciin úspěch 
přišel v 90. letech s účinkováním v nejznámějších českých muzikálech (Dracula, Krysař, 
Zahrada rajských potěšení, Bídníci), vydáním několika sólových alb a s hraním ve filmech. 
Neopakovatelné role ztvárnila především v divadle Ta Fantastika, které vlastní s někdejším 
partnerem Petrem Kratochvílem. Téměř tři roky zde zářila v hlavní roli v muzikálu Johanka z 
Arku, za kterou dostala Cenu Thálie 2000 v kategorii Opereta, muzikál. Lucie Bílá má syna.  
 

Jan Kraus 
Český herec, publicista, režisér, dramatik a v současnosti zejména 
moderátor je proslulý svým humorem a pohotovými dotazy. Byl 
dětskou hereckou hvězdou, herectví ale nestudoval. Menší role hrál v 
mnoha filmech (např. Dva tygři, Spalovač mrtvol, Dívka na koštěti, Jak 
utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Což takhle dát 
si špenát, Černí baroni). Prosadil se především na poli televizních talk 
show – Sauna, Další, prosím!, O. K. – Občan Kraus nebo Přesčas. 
Neznámější a u diváků nejoblíbenější se stalo jeho Uvolněte se, 
prosím!, jehož obdoba se vysílala i na Slovensku pod názvem Bez 

obáv, prosím! Za tuto show získal ocenění v divácké anketě TýTý za nejlepší pořad roku a 
televizní cenu Elsa. Do roku 2009, kdy z funkce odstoupil, byl předsedou Českého filmového 
a televizního svazu (FITES). Žije s herečkou Ivanou Chýlkovou a je otcem čtyř synů.  
 

 
Jaroslav Slávik 
Slovenský producent, manažer a původní profesí scenárista se už v 
21 letech stal výkonným ředitelem slovenské pobočky 
gramofonové firmy EMI. O šest let později se postavil do čela 
společnosti Warner Music pro východní Evropu a stal se šéfem 
nejvýchodnější pobočky holdingu AOL TIME WARNER 
(s působištěm ve Vídni a na Ukrajině). Má za sebou léta 
producentské a manažerské práce. Objevil zpěvačku Ruslanu, která 
v roce 2004 vyhrála cenu Eurovize, spolupodílel se na organizaci 
historicky prvního koncertu Madonny v Moskvě, produkoval 

nejdražší hudební video ve východní Evropě. Stál také u zrodu agentury TATA, jejíž aktivity 
zahrnují servis pro umělce, jako jsou Simply Red, Arash, Bob Sinclair, Marilyn Manson, 
Anastacia, Shaggy a další. Do dubna 2010 působil v televizi Markíza ve funkci šéfa Centra 



 

 

výroby a vývoje. 
MODERÁTOŘI 

 
Jakub Prachař 
Herec, muzikant, recesista a rybář Jakub Prachař se narodil ve znamení Panny a nezapře v 
sobě geny slavné herecké rodiny. Této profesi se věnoval jeho děda Ilja, populárními herci 
jsou otec David, matka Dana Batulková a první zkušenosti před kamerou sbírá i sestra 
Mariana. Studoval DAMU, katedru alternativního a loutkového herectví, kterou ale po čtyřech 
letech opustil. Viděli jsme ho v řadě seriálů – Rodinná pouta, Bazén, Horákovi, Ulice. 
Výrazné role si zahrál ve filmech Milenci a vrazi, Kukačky nebo Sněženky a machři po 25 
letech. Neminuly ho role v pohádkách, jako jsou například Poklad na Sovím hrádku nebo 
Království potoků. Souběžně s herectvím se věnuje hudbě, jako kytarista vystupuje s 
kapelou NightWork, ale umí hrát i na bicí. Hrál v Divadle ABC (Tristan a Isolda), v Divadle Na 
Jezerce (Kaviár nebo čočka), účinkuje v A Studiu Rubín (Zlatý prsten Jana Třísky). Vidět ho 
můžeme také v představení La Putyka nebo v muzikálu Pornohvězdy.  
 
 Martin Pyco Rausch 
Martin Pyco Rausch patří ke slovenské moderátorské špičce. Moderování se začal věnovat 
už v 15 letech v soukromém rádiu. Původně připravoval žebříčky hitparád, později se posadil 
k mikrofonu. Kromě toho se věnoval produkci, psaní textů pro skupinu Save the Cookie a 
hudební dramaturgii v televizi a divadlech. Mnoho žen jej považuje za symbol sexu. Možná 
také proto dostal nabídku na malou roli v kriminálním seriálu. Účinkoval rovněž v několika 
hudebních videoklipech. Přestože je Martin doslova zavalen prací, najde si vždy čas na 
charitu. Svou tvář propůjčil propagaci kampaní proti rakovině prsu a týrání zvířat, pekl koláče 
při akci, jejíž výtěžek byl určen pro děti v nouzi. Ve volném čase nejraději cestuje. Zemí jeho 
srdce je Řecko.     


