
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
O SHOW 
 
 Got Talent je dnes největším světovým pojmem pro televizní zábavnou show. 
V květnu 2009, kdyţ finále Britain´s Got Talent sledovalo 18,3 milionu diváků, se jednou 
z nejznámějších ţen v novodobé televizní zábavě stala Susan Boyleová. Nezaměstnanou 
47letou venkovanku sledovaly miliony diváků na její cestě za vítězstvím, od prvních chvil 
před kamerou plakaly u jejího zpěvu a milovaly ji pro to, jak byla prostá a přitom úţasná. 
Pohádka o talentu, který dostal šanci, o splněném snu, o úspěchu... To je důvod, proč diváci 
na celém světě milují Got Talent a proč byl tento formát oceněn jako Nejlepší zábavný pořad 
roku na festivalu Broadcast Awards 2010. Od chvíle, kdy se Britain´s Got Talent na jaře 2007 
odvysílal poprvé, ovládl celý svět. Do června 2007 byl odvysílán ve 27 zemích světa, 
nevynechal ani Austrálii, Asii, Jiţní a Střední Ameriku, jih Afriky… Nejuniverzálnější světová 
talentová show nabízí šanci kaţdému, bez ohledu na věk či typ talentu – soutěţit mohou 
tanečníci, zpěváci, akrobati, kaskadéři, ale i komedianti, recitátoři, a to jak děti, teenageři, 
dospělí či důchodci. Na všechny je jenom jeden metr – rozhoduje kvalita předvedeného 
talentu a získání sympatií porotců a publika. Cesta k úspěchu ale není jednoduchá. Vede 
přes castingy a semifinálová kola s SMS hlasováním, ve kterých má kaţdý soutěţící jen 
jednu šanci na to, aby předvedl svůj výkon. Nakonec se ve finále stává absolutním vítězem 
miláček „vox populi“. Průvodci televizních přenosů jsou tři členové poroty, jak uţ to tak bývá – 
kaţdý v jiné roli, a dva moderátoři, kteří průběh soutěţe posouvají, dynamizují, glosují.   
 V česko-slovenské verzi formátu, který budou společně vysílat Televize Prima a JOJ 
letos na podzim, čeká na vítěze prémie 100 000 eur a angaţmá v Las Vegas. I proto se do 
česko-slovenské verze hlásí celá řada zahraničních talentů. V ţádné jiné zemi totiţ vítěz 
soutěţe angaţmá v Las Vegas nezíská. 
 

OHLÉDNUTÍ ZA CASTINGY 
 
 Castingy druhé řady ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT začaly 1. května v Praze. A 
na kaţdém z nich se objevili pozoruhodní soutěţící. Tak například v Praze se před porotou 
ukázala malá holčička, která sice ještě pořádně neumí chodit, zato nenechala nikoho na 
pochybách, ţe břišní tance má v krvi. „Normálně děti začínají tancovat aţ tak kolem tří, čtyř 
let, tak jsem si říkala, ţe by mohla dcerka v soutěţi zaujmout,“ vysvětlovala maminka 
dvouleté Sofie, paní Futo. Svou dceru přivezla na casting v kočárku. 
 Do show se také hlásili někteří soutěţící, kteří loni neuspěli. Například travesti 
showman ChiChi Tornádo, zpěvák Jaroslav Parči nebo ohňoví akrobati Pyroterra, kteří se 
loni dostali aţ do semifinále. Na brněnském castingu se pro změnu objevil mladík, který se 
rozhodl zaujmout porotu svou silou. Holýma rukama chtěl rozbít svoje auto, které zaparkoval 
přímo před Kongresové centrum, kde castingy probíhaly. A kdyţ to nešlo rukama, zapojil 
hlavu. Nikoli však mozek, jednoduše tloukl hlavou o kapotu auta. „Já jsem schopný předvést 
strašně moc věcí, třeba skočit ze třetího patra paneláku,“ vysvětloval David Rosbek, co 
všechno je ochoten podstoupit, aby se dostal do divadelních kol soutěţe. Do Ostravy 
zavítala paní Jaroslava, která se svou image dominy vyvolala velkou pozornost. Talentem 
Jaroslavy je magnetismus, na těle dokáţe udrţet desítky klíčů. Nejtěţším předmětem, který 
udrţí na své hrudi, je ţehlička. Tuto schopnost objevila teprve před dvěma lety, stejně jako u 



 

 

 

 

svých dvou synů. Magnetismus ale není jejím jediným talentem, dokáţe rozpoznat blíţící se 
smrt! Jaroslava předpověděla smrt své babičce, ale jak sama říká: „Nejhorší pro mě bylo 
pracovat jako zdravotní sestra, věděla jsem, kteří pacienti brzy zemřou.“ 
 
 

NOVINKY 
 
Změny v systému oproti loňskému ročníku: 
 
 Formát Talentu je flexibilní a dává tak tvůrcům volnou ruku k případným změnám tak, 
aby pořad co nejvíce vyhovoval divákům. Některé změny tak nastanou i v letošním ročníku 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT. Sestřihů z divadelních kol bude letos osm (loni bylo pět), 
do Velkého třesku postupuje podobně jako vloni více neţ stovka soutěţících. Velký třesk 
proběhne prakticky stejně jako v loňském ročníku. Část soutěţících bude rovnou postupovat, 
část rovnou vypadne a poslední část se utká o účast v semifinále v tzv. battlech. Z Velkého 
třesku tak vzejde okolo třiceti semifinalistů. Ţivé vysílání se bude skládat ze tří semifinále 
(loni bylo sedm) po osmi/devíti soutěţících a jednoho finále po jedenácti/dvanácti. 
 
Nový porotce: 
 
 Dlouho bylo tajemstvím, kdo se stane v talentové show ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT třetím porotcem. Bude jím herec a moderátor Martin Dejdar. Vedení televize se na 
tom s hercem definitivně domluvilo.  
           „Ano, je to pravda, roli porotce jsem přijal. A proč? Uţ léta touţím sedět alespoň 
jednou týdně vedle Lucie Bílé,“ vysvětluje Martin Dejdar svoje rozhodnutí. 
 
Porota ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT je tedy kompletní. Talenty na obou stranách 
bývalé Československé republiky budou hledat zpěvačka a několikanásobná Zlatá slavice 
Lucie Bílá, producent a manaţer Jaroslav Slávik a jiţ zmíněný Martin Dejdar. 
„Máme radost, ţe porotu soutěţe doplní další populární osobnost českého showbyznysu. A 
jsme přesvědčeni, ţe Martin Dejdar je skvělá volba pro tento druh pořadu. On sám je velice 
talentovaný – a kdo jiný by měl talenty posuzovat,“ říká o třetím porotci generální ředitel 
Televize Prima Marek Singer. 
 
 

POROTCI 

 

Lucie Bílá 

 

 Nejúspěšnější česká zpěvačka a mnohonásobná drţitelka prestiţních cen Český 

slavík, TýTý, ceny Akademie populární hudby a mnoha dalších se narodila jako Hana 

Zaňáková. Neţ 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 multiţánrovou působností – od váţné hudby přes cimbálovku, šanson či pop 

music aţ 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.  



 

 

 

 

Martin Dejdar  

 Jeden z nejoblíbenějších českých herců. Po studiích na praţské DAMU nastoupil do 

studia Ypsilon kde působí dodnes. Hostoval i v jiných divadlech, mj. v Realistickém divadle, 

kde se představil např. ve hrách Sluha dvou pánů, Othello nebo Anna Karenina. Do 

diváckého podvědomí se dostal především díky mnoha filmovým rolím, pro které byl vybrán 

díky svému charismatu a temperamentnímu projevu. Ve filmu debutoval jiţ v roce 1985 v 

povídkovém snímku Zelená léta. Velkou charakterní roli mu nabídl M. Luther v šestidílném 

seriálu o českých emigrantech podle námětu P. Kohouta s názvem Konec velkých prázdnin. 

Snad nejlepší herecký výkon ale podal ve filmovém muzikálu Šakalí léta, kde ztvárnil hlavní 

roli výstředně oblečeného mladíka Bejbyho, který je úplně posedlý rokenrolovou muzikou. 

Neméně přesvědčivý výkon podal ve filmu Učitel tance, za nějţ získal prestiţní cenu Český 

lev 2005 za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. Dále se objevil např. ve filmech Amerika, 

Slunce, seno, erotika, Proč, Příliš hlučná samota  nebo Zdivočelá země. Kromě herectví 

vyuţil svůj nezaměnitelný hlas i pro dabing. Svůj hlas propůjčil postavičce Barta Simpsona v 

americkém animovaném seriálu The Simpsons, dále např. myšákovi ve filmu Myšák Stuart 

Little, nebo postavě baby Jagy v nesmrtelné ruské pohádce Mrazík. 

Jaroslav Slávik 

 

 Slovenský producent, manaţer a původní profesí scenárista se uţ 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 manaţerské práce. Objevil zpěvačku Ruslanu, 

která v roce 2004 vyhrála cenu Eurovize, spolupodílel se na organizaci historicky prvního 

koncertu Madonny v Moskvě, produkoval nejdraţší hudební video ve východní Evropě. Stál 

také u zrodu agentury TATA, jejíţ 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 Sněţenky a machři po 

25 letech. Neminuly ho role v pohádkách, jako jsou například Poklad na Sovím hrádku nebo 

Království potoků. Souběţně 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 

můţeme také v představení La Putyka nebo v muzikálu Pornohvězdy.  

 

Martin Pyco Rausch 

 

 Martin Pyco Rausch patří ke slovenské moderátorské špičce. Moderování se začal 

věnovat uţ v 15 letech v soukromém rádiu. Původně připravoval ţebříčky 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 ţen jej povaţuje za symbol sexu. 

Moţná také proto dostal nabídku na malou roli v kriminálním seriálu. Účinkoval rovněţ v 

několika hudebních videoklipech. Přestoţe je Martin doslova zavalen prací, najde si vţdy čas 

na charitu. Svou tvář propůjčil propagaci kampaní proti rakovině prsu a týrání zvířat, pekl 

koláče při akci, jejíţ výtěţek byl určen pro děti v nouzi. Ve volném čase nejraději cestuje. 

Zemí jeho srdce je Řecko.     

 


