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Velkolepá show, živá vystoupení nejlepších českých interpretů, pocta 

legendám, VIP backstage room, tři velké moderátorské osobnosti 

a hvězdní hosté. Televize Nova na sobotu 12. listopadu připravuje 

kulturní událost roku. Budou se udělovat ceny Český slavík. V rámci 

slavnostního večera vystoupí všichni loňští vítězové – Marek Ztracený, 

Ewa Farna, kapela Mirai – i stálice české pop music jako Olympic nebo 

Jiří Korn. Vůbec poprvé v historii ankety na galavečeru zahraje skupina 

Lucie. Nový je také systém hlasování a na jednoho z hlasujících čeká 

výhra v podobě luxusního auta. 

„Český slavík je svátkem české hudby a jejích fanoušků. Ti jsou 

totiž těmi, kdo hudbu poslouchají, chodí na koncerty a hledají 

informace o svých oblíbených interpretech. A jsou to také oni, kdo 

rozhodují o vítězích. Dosud jsme byli vysílatelem slavnostního 

předávání a náš vliv na obsah večera byl výrazně limitován. Nyní, 

když TV Nova získala práva na pořádání ankety, je zcela v naší 

režii a my tak můžeme důstojně navázat na šedesátiletou ‚slavičí‘ 

tradici. Diváci se rozhodně mají nač těšit,“ říká generální ředitelka 

TV Nova Klára Brachtlová.



PEPE  
MAJESKÝ

Letos uplyne 60 let od předávání prvních 

slavičích cen. Čím pro vás tato anketa 

popularity je?

Přiznám se, že ke Slavíkovi cítím určitou 

nostalgii. Režíroval jsem v minulosti 

čtyři nebo pět ročníků. Vnímám to jako 

velmi prestižní anketu, a když na tom 

mohu pracovat jako kreativní producent 

a režisér, tak je to taková třešnička na 

dortu v rámci mé práce. Líbí se mi, že 

spolu s televizí mohu vybrat interprety 

a podílet se na všech tvůrčích složkách. 

Na Českého slavíka se velmi těším, 

chceme ho posunout, opět někam dál, 

když už máme jubileum šedesáti let od 

prvních předávání těchto cen. 

Máte bohaté zkušenosti s režírováním 

přímých přenosů a různých velkých 

show. Jaký bude letošní Český slavík? 

Český slavík bude velkolepý. Jak jsem 

říkal, od prvního předávání cen uplyne 

šedesát let, a tak si myslím, že si ten 

přenos zaslouží, aby byl událostí roku. 

Zveme všechny, kteří měli se Slavíkem 

v minulosti co do činění. Mohu slíbit 

vystoupení nejlepších interpretů. A přidali 

jsme jednu backstage room, kde bude 

Tereza Pergnerová hovořit s legendami 

české populární hudby. Bude to opravdu 

velké.

Můžete prozradit některá jména, která 

diváci na galavečeru uvidí? 

Mohu prozradit, že vystoupí skupina 

Olympic. Mám velkou radost, že historicky 

poprvé bude hrát na Slavíkovi skupina 

Lucie. Budou tam loňští vítězové Ewa 

Farna a Marek Ztracený a účast potvrdil 

i Jirka Korn. Máme i další jména, ale 

nechci vše prozrazovat. Mám radost, že na 

Slavíkovi se bude hrát opět živě.

Český slavík je především oslava 

hudby, ale nedávno zemřela držitelka 

devíti Zlatých slavíků Hana Zagorová. 

Upravujete v souvislosti s odchodem 

legendární zpěvačky program večera?

Samozřejmě, že na Hanku Zagorovou, 

legendu československé pop-music, 

myslíme. V současné době upravujeme 

program, abychom ji přímo v přímém 

přenosu zaslouženě uctili. 

Moderace se opět ujmou Aleš Háma 

a Ondřej Sokol. Proč jste si vybral právě je?

S Ondrou a Alešem se znám už velmi 

dlouho. Máme společný pohled na 

televizní zábavu a společný druh humoru. 

Jsme trojice, ve které se nám velmi dobře 

spolupracuje. Oba patří k současné 

moderátorské špičce v Česku. Oni si velmi 

sedli. Jsou vtipní, pohotoví, ale zároveň 

k Českým slavíkům přistupují s patřičnou 

důstojností. Vnímám je jako záruku 

zábavy. 

Svou roli na galavečeru bude mít také 

Tereza Pergnerová, která je pro určitou 

generaci velmi silně spjatá s populární 

hudbou.

Tereza Pergnerová už v minulosti Českého 

slavíka moderovala a je velmi spojená 

s hudbou díky moderacím hudebních 

pořadů. Je to vtipná a šarmantní žena, 

velká profesionálka, která bude ve VIP 

backstage zpovídat české hudební 

legendy.

Anketa trvá 60 let, ale prošla určitým 

vývojem. Jaké jsou největší novinky 

letošního ročníku? 

Nové je hlasování a máme i novinky 

v kategoriích. Určitě bych chtěl zmínit, že 

letos otvíráme novou kategorii Síň slávy, 

do které každý rok budou uvedeny ty 

největší osobnosti a legendy české hudební 

scény.

„ČESKÝ SLAVÍK  
BUDE VELKOLEPÝ.“



ONDŘEJ  
SOKOL

Před šedesáti lety se poprvé předávaly 

hudební ceny popularity. Čím pro vás 

anketa Český slavík je?

Chtěl bych říct, že ačkoliv tak vypadám, 

tak ten ceremoniál nemoderuju šedesát let. 

Někteří si to myslí, ale ne. Dělám to teprve 

počtvrté. Pamatuju si to, protože minule 

jsem slavil hattrick.

Slavík je pro mě natolik součástí dětství, 

že to vnímám jako strašně důležitou 

událost a hrozně si této práce vážím.

Tvoříte moderátorskou dvojici s Alešem 

Hámou. Jaký je mezi vámi vztah?

My se vedeme spíše jako taková 

moderátorská jeden a půlka a nechtěl 

bych to dál vysvětlovat. I když doba je 

korektní, člověk musí neustále spoustu 

věcí vysvětlovat. Ačkoliv se navzájem 

neustále ponižujeme, tak spolu děláme 

hlavně proto, že se máme rádi.

Můžete naznačit, jak bude samotné 

předávání cen vypadat?

Už probíhají přípravy. Určitě budeme 

pracovat s výročím – to je velké, ale jak 

to dopadne, to u přímého přenosu nikdo 

neví. Avšak doufáme, že se stane opět 

něco zajímavého.

V rozhovorech k pořadu Na lovu říkáte, 

že moderujete rád a velmi se na to 

chystáte. Vnímáte moderaci Českého 

slavíka odlišně než u jiných pořadů?

Neřekl bych, že to je pro mě rozdílné. Já 

se snažím, aby to nebylo příliš usedlé, 

aby to nebylo příliš gala. Snažím se, aby 

to diváky bavilo.

Jakou hudbu posloucháte?

V životě člověka jsou různá období. 

Člověk, když je mladší, tak více 

poslouchá hudbu. Většina interpretů, co já 

poslouchám, už skončili své kariéry. A teď 

nejvíc poslouchám to, co mi pustí děti. 

Slyšel jsem spoustu zajímavých rapperů. 

V tom jsem teď velmi kovaný a musím 

říct: „To je maso.“

„SNAŽÍM SE,  
ABY TO NEBYLO  
PŘÍLIŠ GALA.  
CHCI, ABY TO  
LIDI BAVILO.“



ALEŠ  
HÁMA

Anketa popularity Český slavík slaví 60 

let od svého vzniku. Jak ji vnímáte?

Já pamatuju doby, kdy jsme stávali frontu 

před trafikou na Mladý svět, kde vycházel 

hlasovací lístek do Slavíka, a modlili se, 

aby se na nás dostalo. Tím chci říct, že je 

to pro mne skutečně legendární anketa 

s velikou historií. A pochopitelně proto k ní 

přistupuji s dostatečnou pokorou. Myslím, 

že Slavík může být vnímán i jako určitá 

moderátorská meta.

Galavečer budete opět moderovat 

s Ondrou Sokolem. Vnímáte se už jako 

taková zavedená dvojka? 

My se Ondřejem na tu spolupráci vždycky 

dost těšíme, jednak se máme rádi 

a jednak už za ta léta víme, co od druhého 

čekat. A jestli jsme zavedená dvojka, to 

není otázka pro mne, ale pro diváky. Já 

jen vím, že se na sebe skutečně umíme 

napojit a vnímat jeden druhého tak, 

abychom se doplňovali a nikoliv abychom 

šli přes sebe, což někdy vyžaduje potlačení 

osobních ambicí a naopak vyžaduje 

velkou dávku empatie.

Patříte k nejzkušenějším 

a nejrespektovanějším moderátorům 

v Česku. Jaký styl moderace máte rád?

Myslím, že podstatné je mít vždy na 

paměti, že moderátor slouží danému 

projektu a nikoliv naopak. Je zajímavé, že 

čím jsem starší, tím více se na moderování 

chystám. Cítím se pak na scéně 

svobodněji a můžu víc improvizovat.

Slavík je hudební cena. Jaký máte vztah 

k české pop-music? Co posloucháte sám 

ve volném čase?

Já jsem na české muzice vyrostl a sleduju 

ji celý život. Poslouchám rádia s českou 

hudbou a na Spotify velmi často brouzdám 

i historií. Teď nedávno jsem si cestou do 

Teplic pouštěl staré pecky od Výběru…„ČESKÝ SLAVÍK JE 
MODERÁTORSKÁ 
META.“



TEREZA 
PERGNEROVÁ
„MÉ VZPOMÍNKY  
NA SLAVÍKA  
FIXUJÍ PŘEKRÁSNÝ 
VEČER V DOBRÉ  
SPOLEČNOSTI.“

Je to 60 let od předávání historicky 

prvních ocenění předchůdců této ankety. 

Co pro vás Slavík znamená? Jak tu cenu 

vnímáte?

Český slavík by měl být vždy odměnou 

fanoušků pro tvůrce a oslavou hudby. A já 

ho přesně takto vnímám. Pevně věřím, že 

se nám všem povede opět nastartovat jeho 

jedinečný smysl.

V roce 1997 jste Slavíka moderovala. Co 

si z té doby vybavíte?

Tenkrát se Český slavík těšil opravdu 

mimořádnému zájmu. Moderovat po 

boku pana Suchého bylo pro mladičkou 

a ztřeštěnou holku více než poctou. Byla 

to škola. Poprvé jsem také moderovala 

v jiném než „hitparádovém outfitu“. Měla 

jsem na sobě překrásnou večerní róbu od 

Tatiany Kovaříkové, podpatky, na kterých 

jsem se učila chodit. Mé vzpomínky fixují 

překrásný večer v dobré společnosti. 

Letos budete na Českém slavíkovi 

moderovat backstage. Co bude vaším 

úkolem? 

Dobrá nálada, hvězdní hosté hudební 

branže, ale dorazí mezi nás i legendy, 

čekají nás rozhovory, vzpomínání na 

dlouhou a jedinečnou cestu Českého 

slavíka. Oživíme i možná zapomenutá 

fakta. Budeme slavit a nápadům se meze 

nekladou.

Celá jedna generace vás má spojenou 

s 90.  léty a pop-music. Jakou roli má 

hudba ve vašem životě v roce 2022? Co si 

ráda poslechnete?

Hudba spojuje, uvolňuje. Osobně mám 

vlastně hodně ráda ticho a tu největší, 

několikahodinovou nálož muziky dostanu 

na zářijovém festivalu 90s Explosion, který 

moderuji a kterého je TV Nova mediálním 

partnerem, a právě na chystaném 

velkolepém večeru Český slavík 2022. 

V současnosti hudbu poslouchám hlavně 

neplánovaně. Zní totiž z pokojů dětí. Znám 

tedy současný „diktát“ Yzomandiase, 

Smacka a jiných. A velmi ráda přiznávám, 

že jsem fanynkou Justina Biebera. 

Zejména jeho poslední tvorby. 



JAK HLASOVAT

• Hlasovat lze pouze prostřednictvím formuláře na webu www.ceskyslavik.cz

•  Pro každou hlavní kategorii (Zpěváci, Zpěvačky, Skupiny a Hip Hop&Rap) 

a Objev roku zvolte interprety, které máte nejraději. V hlavních kategoriích 

každý může dát jeden bod až šesti oblíbeným interpretům v každé kategorii.

•  V případě, že svého favorita v nabídce nenajdete, klikněte na konci seznamu 

na řádek „vlastní tip“. Na hlasovacím formuláři se v příslušné kategorii objeví 

prázdná kolonka a do ní vepište jméno zpěváka, zpěvačky, skupiny nebo Hip 

Hop & Rap neuvedené na seznamu. Jméno napište ve tvaru „Příjmení Jméno“.

• V kategorii Objev roku si vyberte svého favorita ze tří nominovaných.

•  Nemusíte hlasovat ve všech kategoriích, některé kategorie můžete přeskočit. 

Pole necháte prázdné.

• Po vyplnění hlasovacího formuláře klikněte na tlačítko Získat ověřovací kód.

•  Objeví se pětimístný kód, který pošlete pomocí SMS na tel. číslo 736 37 37 37.  

Pozor: Do SMS napište nejdříve klíčový znak SL a za něj po mezeře  

zobrazený kód. 

 

Příklad SMS: SL abcde 

 

Cena za zaslanou SMS je stejná jako za jakoukoli jinou SMS, kterou posíláte, 

tedy odpovídá vašemu běžnému tarifu. Není nikterak navýšena!

•  Z každého telefonního čísla můžete hlasovat pouze jednou! Jde o opatření, které 

brání opakovanému hlasování.

•  Neváhejte se zasláním hlasu. Kód má platnost pouze 60 minut od okamžiku, kdy 

se objeví na obrazovce.

•  O přijetí SMS s kódem a platnosti Vašeho hlasu budete informování 

prostřednictvím potvrzovací SMS.

Detailní pravidla ankety naleznete  
na webu www.ceskyslavik.cz



NOVÉ CENY  
ANKETY  
ČESKÝ SLAVÍK

Akademická sochařka Helena Hrabová  

je autorkou hlavní ceny Český slavík od roku 1996 

a letos doplnila slavičí kolekci o cenu Objev roku, 

Síň slávy a Absolutního slavíka. 



PARTNEŘI  
ČESKÉHO SLAVÍKA 2022

Generálním partnerem Českého slavíka se stala Trinity Bank, která věnuje  
vylosovanému výherci nový luxusní automobil Mercedes Benz GLC.  

Partnerem ankety je i zhotovitel cen, Granát Turnov. Mediálním partnerem je Rádio Impuls.. 

Kontakt pro média / Daniel Maršalík / daniel.marsalik@nova.cz / M (+420) 606 464 922

GENERÁLNÍ PARTNER: MEDIÁLNÍ PARTNER:PARTNER:


