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Chci udělat rozhovor
s mužem

Rozhovory se ženami
dělám ráda, ale když se
naskytla možnost vybrat
si, zvolila jsem muže. Chytrý,
zábavný, navíc takový, který
má rád ženy? Jan Kraus byl
jednoznačný adept. Nadšení
z rozhovoru mě paradoxně
přešlo v okamžiku, kdy Jan
Kraus na projekt kývnul. Došlo
mi, že jsem si na sebe upletla
bič. Moderátor nemá mezi
novináři dobrou pověst (platí to
i naopak). Přívlastky arogantní,
domýšlivý, náladový jsem
slyšela ze všech stran. A když
jsme si telefonicky domlouvali
přesný termín schůzky, mé
přání se definitivně změnilo
v noční můru – Jan Kraus byl
zjevně ve stavu ‚před žrádlem‘
(vysvětlení v rozhovoru). Zkáza
byla dokonána v den rozhovoru.
Po vzoru Murphyho zákona
„ Vždycky, když chceš, aby
se ti něco povedlo, neznámý
faktor ti zkříží plány“ jsem
proti Janu Krausovi usedla
se všemi typy viróz, a mé
myšlenky se soustředily jen
a pouze na zachování si fyzické
důstojnosti. Odcházela jsem
s pocitem, že jsem mu potvrdila
jeho názor na novináře. Já ten
svůj změnila. Jan Kraus byl
příjemný a hlavně vtipný. Díky!

Eva tichá
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Interview

Jan Kraus

Ženy jsou ve všem

lepší než muži

Moderátor Jan Kraus na adresu opačného pohlaví často pěje ódy.
Mohou za to hlavně jeho sestry Kateřina a Eliška, se kterými vyrůstal.
Bez nich by prý nikdy nepochopil, proč jsou ženy úžasné. I proto je tento
rozhovor především o nás.
text: eva tichá foto: petra pikkelová

D

okázal byste přežít
půl roku na pustém
ostrově se ženou?

J. K.: Pokud by byla
schopná zajistit potravu a plnila všechny své
povinnosti, proč bych to
nevydržel?

Co si pod pojmem ‚plnit všechny
své povinnosti‘ představujete?

J. K.: Potravu, zábavu, abych se s ní nenudil, a obranu, aby mě někdo ochránil v případě napadení.

K čemu byste tam byl vy?

J. K.: Byl bych tam s ní. A taky bych ji bavil.

Víte o nějaké ženě, která by vám
tohle všechno dopřála?

J. K.: Ivanka, s žádnou jinou bych tam nevydržel, to bych raději odplaval. My bychom se asi hádali, proč jsme tam, ona by
měla takový ten svůj tvořivý přístup, že
to nevadí, že jsme na ostrově, hlavní je, že
jsme živi a zdrávi, a já bych na to časem přistoupil. A taky bych si tam díky ní připadal
jako doma, to by mě hodně uklidnilo.

Skončil by půlroční pobyt v izolaci
rozchodem, nebo svatbou?
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J. K.: Ničím, u nás by se nic nezměnilo, jenom bychom pak měli ohromné historky,
které by bavily celou rodinu.

Jaká vůně se vám vybaví při
vzpomínce na maminku?

J. K.: Mám ji trochu spojenou s jednou voňavkou, kterou používala, ale ona především voněla svojí originalitou.

V jakém oblečení pro vás byla nejkrásnější?

J. K.: Maminka v tomto směru byla trochu
zvláštní, protože my jsme vždycky lpěli víc
na tom, co si má vzít na sebe, než ona sama.
Jí to bylo celkem jedno, ale zejména sestra Eliška chtěla, aby byla dobře oblečená,
a v její přítomnosti jsme potom vždycky
žasli, jak dobře vypadá.

Nebavilo ji strojit se?

J. K.: Vždycky se tvářila, že na podobné
věci nemá čas, že něčemu takovému nemůže věnovat svoji pozornost s výjimkou
toho, když šla někam do společnosti. To
pak z toho zase byla nervózní. Ona potřebovala ženskou pomoc, kterou potom později výborně zastával můj syn Adam.

Styděl jste se někdy za svoji maminku?

J. K.: Kvůli oblečení nikdy, ale občas dělala věci, z nichž mi trnulo. V něčem byla tak ►
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drzá, že člověku šel až mráz po zádech
z toho, co se stane a co způsobí. U mě to
tedy nebyl stud jako spíš hrůza.

Jaký máte v tomto směru nejhorší zážitek?

J. K.: Paradoxně ho nezpůsobila maminka,
ale já, protože jsem nabyl dojmu, že se k ní
chovají špatně. Bylo to ještě za komunismu
a ona jako sekretářka nakupovala v papírnictví věci na nějakou oslavu do práce.
Prodavačka na ni byla drzá, chvíli jsem to
poslouchal a dělal, že si prohlížím krám,
a pak jsem nevydržel a nahrnul většinu
prodejních pultů na tu ženskou. Zahnal
jsem ji do rohu a držel v šachu. Jen díky
zásahu maminky jsem ji nakonec nezabil.

Ona si nechala takové věci líbit? Měla
jsem pocit, že to byla rázná žena, která se
s nikým a ničím nijak zvlášť nepárala.

J. K.: Tenkrát asi ten tón a sprosté chování ani nevnímala, protože byla zabraná
do shánění všech těch věcí. Navíc si musíte
uvědomit, že byl komunismus, že nemohla
jít nakoupit někam jinam. A já to zase bral
tak, že všechno počká, ale čest mojí matky
nebude poskvrněna.

Kdo byl u vás doma šéfem?

J. K.: Hlavním bossem byl určitě otec, což
maminka vždycky líčila jako diktaturu,
proti které povstaneme, a ona se pasovala do role vůdce vzpoury. Ale ani její vliv
na rodinu, a ostatně ani na otce, nebyl nijak
nepatrný. Nakonec jediný,
z koho měl respekt a na koho
bral ohled, byla právě maminka.

J. K.: No, ona si představovala rovnost tak, že otec bude
o něco níž, ovšem narazila
na něj, tak měla smůlu, protože v něčem byl nedobytná
tvrz. Oba byli tak bytostně
svérázní, že jediné, o čem jsme
celý život přemýšleli, bylo, jak
je možné, že se ti dva dali dohromady.

A na co jste přišli?
Ptali jste se jich?

J. K.: To jste mohla zkusit, ale
většinou vám řekli, že takhle
debilní otázku dlouho neslyšeli. Na tom se vzácně shodli.

Pravdu jste se tedy
nikdy nedozvěděli?

J. K.: Výborně to vystihnul bratr Ivan, který napsal, že v životě
nepoznal dva lidi, kteří tak nemůžou být spolu, jako nemůžou
být bez sebe. To byli oni. Bylo to
zvláštní spojení strašně silných
jedinců, což odporuje teorii silný a slabý. U nás doma byli dva
silní. Přinášelo to řadu úskalí,
na druhou stranu jsme se časem
naučili nehledat v tom vysvětlení, ale přijmout to jako realitu.

Nudili jste se někdy doma?

J. K.: To nešlo, my jsme díky nim
zažili spoustu situací, které asi
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vizitka
mo-
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an Kraus,
derátor, herec,
publicista, dramatik
a režisér se narodil
15. srpna 1953.
l Už jako dítě začal
hrát. Objevil se asi
v šedesáti filmech.
l Hrál například
v Divadle na Vinohradech, Národním
divadle, s Jiřím
Ornestem založili
Náhradní divadlo.
Napsal hry Zelený
pták a Nahniličko,
v té zároveň hraje
v divadle Kalich.
l Od devadesátých let se věnuje
hlavně moderování. Připravoval
například pořad
Dvaadvacítka,
Sauna, Občan
Kraus. V ČT měl
Uvolněte se, prosím, nyní na Primě
vysílá Show Jana
Krause.
l Je rozvedený,
žije s Ivanou Chýlkovou. Má čtyři
syny, Marka,
Davida, Adama
a Jáchyma.

jiní rodiče dětem neposkytnou.
Odmala jsme se vlastně učili, že
buď máte přirozenou autoritu,
nebo žádnou. Takové ty řeči „ty
se ke mně budeš chovat slušně“,
ty jsou úplně zbytečný. Buď se
k vám někdo chová slušně, protože vás ctí, nebo toho ničím nedosáhnete. To vlastně byla jedna
z elementárních věcí, které jsme
od nich dostali. Druhá důležitá
věc byla, že se většina věcí zabalila do srandy.

fungovalo. To ostatně maminka odjakživa
razila jako tezi: „Jenom vy si pomůžete, nikdo jiný už ten zájem mít nebude.“ A tohle
se snažíme naplnit všichni.

J. K.: Pozor, abychom nevytvářeli falešný dojem, že to byla
rodina, kam jste přišla a vyprávěly se historky z natáčení.
U nás byla často velmi napjatá
atmosféra, nervy a stresy, protože jsme měli různé nehody,
ale to, že rodina je vaše stěžejní
útočiště, nejen po tu dobu, co
tam jste, ale po celý život, tak to

J. K.: Na to se nedá takhle odpovědět, protože každý je jiný, každému se svěřujete s něčím jiným, hezké na tom je, že máte možnost
volby. Ale vývojově, typově, konstrukčně
i vizuálně jsme si nejblíže s Ivanem.

Umíte díky tomu takovou atmosféru vytvářet i vy doma?

Vás bylo pět sourozenců, musel jste
bojovat o přízeň maminky?

J. K.: No samozřejmě, třeba večer jsme se se
sestrou prali, komu z nás bude zpívat. Vyžadovali jsme to oba a maminka to takzvaně spravedlivě rozdělila, protože většinou
usnula. Když vyrůstáte v takové smečce,
pořád proděláváte, protože jsou tam ti druzí, co vám užírají čtyři pětiny z toho celku.

Sourozenci se nakonec rozběhli do světa,
ke komu z nich máte nejblíže?

Jak vás ovlivnilo vyrůstání mezi
sestrami Eliškou a Kateřinou?

J. K.: Dobře, je vynikající vyrůstat mezi
holkama, i když to člověk zjistí až tak kolem
šedesátky.
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Jednoduše ho svými
metodami nasměrovala
tam, kde ho potřebovala
mít, a nakonec si byli rovni.

Interview
To už je to ale skoro k ničemu, ne?

J. K.: Ale vůbec ne, někde v podvědomí to
máte i předtím. Díky tomu, že jsou kolem
vás sukně a kalhotky, tak už odmala víte,
v čem jsou ženy lepší.

A v čem tedy jsou?

J. K.: Myslím, že ženy jsou ve všem lepší než
muži. Muži je předstihnou jenom v tom, že
mají větší sílu. Ženy jsou daleko užitečnější
pro lidstvo, chlap má pofiderní poslání, je
tu, aby se rozmnožil, pak už může zahynout
a nic se nestane, protože splnil svůj úkol.
Kdežto žena má daleko větší výbavu pudovou, instinktovou, je pragmatičtější, v rámci svého zadání si nemůže dovolit řadu věcí
co muž, protože by děti umřely. Mezi těmi
světy je velká disproporce. Tím nechci popírat, že na něco jsou muži také důležití.

Například?

J. K.: Jedna z nejdůležitějších funkcí muže
je zábava pro ženu.

Jak jinak, to ovšem ten muž musí
být opravdu zábavný.

J. K.: No tak to samozřejmě! Takový nudný
atlet s modrýma očima, to je něco na zabití
nebo na odvedení k utracení.

Předpokládám správně, že vy jste
muž z kategorie ‚nejzábavnější‘?

J. K.: Já jsem strašně zábavný, někdy až tak,
že se sám bavím. Pobavím nejen partnerku,
ale i sebe. Dodneška se mě ženy ptají, jestli
doma pomáhám. Na to já se ptám: „S čím
jako?“ Na domácí práce jsou přece vyrobené nástroje, třeba lux, na to žena nepotřebuje muže.

Muž je doma přece jen a pouze pro tu zábavu.

J. K.: No jistě, co to je za představu žen, že
chtějí chlapa na domácí práce? Ať si zavolají
řemeslníka nebo uklízečku. Druhá věc je,
že je lepší neuklízet a dobře se bavit, než mít

vygruntováno a nudit se. Žena by si měla
nastavit priority, jestli chce mít čistá okna
a nudit se s modrookáčem, co jí stárne před
očima, nebo se bavit malinko ve špíně. To
je její volba.

Jak to funguje u vás doma?

J. K.: My máme paní na uklízení, abychom
nebyli ve špíně, a já se starám o zábavu. Pořádek musí být.

Co jste se v životě naučil od žen?

J. K.: Nic, to nejde, nikdy jsem neměl ambici
učit se od žen, buď jsem na ně závistivě kou-

V kterých chvílích litujete, že jste vybuchnul?

J. K.: Většinou to bývá ve vztahu k blízkým,
ale s věkem výbušnosti ubývá, to je jako staré zbraně, ty už taky nejsou tak výbušné.

Naučili se blízcí s touto vaší
povahovou stránkou pracovat?

J. K.: Jistě, vědí, že jedna z nejdůležitějších
věcí je mě rychle nakrmit. Někdy jsem výbušný od hladu, mám totiž takovou zvláštní
smyčku. Když jsem hladovej, jsem agresivní a výrazně se mi zhoršují povahové vlastnosti, jsem schopný i násilných trestných

Mám dvě polohy – Honza před žrádlem
a Honza po žrádle, je to jako se psem
kal, nebo jsem je litoval, ale že bych si říkal:
„Tohle se naučím,“ tak to ne. Vždycky jsem
měl k ženským vlastnostem a věcem vztah,
že to je něco, co mi není dáno, protože nejsem žena.

Co závidí Jan Kraus?

J. K.: Často si říkám, že bych mohl být trpělivější, jsem velmi netrpělivý člověk, to
mě sžírá.

Vidíte svoji netrpělivost jako velký problém?

J. K.: Ne, protože já nakonec vždycky při
takových úvahách dojdu k tomu, že netrpělivost je to, co mě dělá charakterním. Kdybych byl trpělivý, rozvážný, tak bych byl
amorální svině, proti ničemu bych nebojoval. Často můj výbuch byl projevem zásadního postoje, kdy jsem pak na sebe byl hrdý,
že jsem v sobě neměl sílu ten hnus potlačit.
Naopak jsem byl rád, že jsem na plnou
hubu řekl: „Tohle je hnusný, tohle je zločin,
tohle se nedělá.“ Napůl mě tedy výbušnost
ctí, napůl je to nehoda.

činů. Ta smyčka je záludná v tom, že když
mám hlad, jsem tak naštvaný a uražený, že
na dotaz, jestli mám hlad, říkám ne, protože
jsem uražený. Ivanka už s tím umí výborně
pracovat, v takových chvílích rovnou letí
s nějakou vekou, kterou mi vrazí do huby,
čímž dojde k mému úplnému rozzáření. Je
to, jako když přiložíte do kamen, ty se pak
taky šťastně rozhoří.

Tak to jsem ráda, že jste se před
naším rozhovorem najedl.

J. K.: Já mám dvě polohy – Honza před žrádlem a Honza po žrádle. Je to jako se psem,
ten se chová stejně. Ostatně na to ráda poukazuje moje sestra Eliška, a mírně i Ivanka,
mám prý v sobě určité zvířecí elementy a já
se k tomu rád hlásím, protože zvířata jsou to
nejhezčí, co na planetě máme.

Kdy jste se poprvé zamiloval?

J. K.: V porodnici. Maminka říkala, že jsem
mlátil svoji sousedku, která vedle mě ležela.
►
Myslím, že to byl můj první vztah.
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Interview
5 nejdůležitějších
žen mého života
1.Maminka – bez ní bych
nejen nebyl, a pokud
ano, podstatně horší,
než jaký jsem!
2. Ivanka – bez ní bych
sice byl, ale podstatně
horší, než jaký jsem!
3.Jana – jedna z prvních
žen, která dobře
odhadla, že soužití
se mnou je kvalitní
zážitek na mnoho let.
4.+5. Eliška a Kateřina
– mé sestry. Bez nich
bych nikdy nepochopil,
proč jsou ženy úžasné.
Dále vám chybí asi
100 fotografií mých
nešťastných lásek.
Citově mě hodně
rozvíjely. Bohužel,
ne všechno jim včas
došlo...

A další lásky?

J. K.: Vždycky jsem byl nadaný na to se zamilovávat. Speciálně nešťastné lásky byl
můj obor. Já dokázal milovat tak tajně, že to
ty dotyčné ani nevěděly. Ale v tom trápení
bylo něco velkolepého, vždyť umění také
vzniká jen z trýznění, neumím si představit, že by Dostojevskij psal někde v luxus-

získat třeba i podvodem, aby po čase sama
zjistila, že jsem báječný. Když to nepozná
na začátku, což se může stát, já to chápu,
tak ji musím malinko obelhat, aby se dostala do toho nádhernýho soužití se mnou.

Fungovalo to?

J. K.: Vždycky jsem musel velmi pracně
spekulovat, protože přede mnou byli větši-

Vlastně jsem trochu rád, že nemám dceru,
byl bych žárlivý, jako byl můj otec
ním hotelu, obklopený jídlem a holkama. Já
ty své lásky taky vždycky bral tak, že z toho
něco vznikne, což se bohužel nepotvrdilo,
zůstalo jen trýznění.

Jakou největší lež jste použil, když
jste chtěl nějakou ženu získat?

J. K.: Skoro nikdy jsem neříkal pravdu, pořád jsem lhal. Bral jsem to tak, že ji musím
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nou urostlí blbečci a všechny ženy, jakkoliv
je jinak označuju za dokonalé, tak v tomto
směru jsou špatně konstruované, protože
si typů jako já nevšímaly. Musel jsem se ze
zadních pozic probojovat dopředu, což byl
sakra zápřah.

Nejlepší rada v tomto směru tedy
zní: mluvit, mluvit a zase mluvit?

J. K.: Kdybych nemluvil, nevím, jestli bych
se s nějakou ženou vůbec mohl dát dohromady. Celý váš život je jen mluvení. Jistě,
ve vztahu s partnerem je trochu sexu, ale
mluvení je alfa omega vašeho lidského bytí.
Představa, že bych získal ženu tak, že jsem
přišel, udělal nějakou figuru, a jí se podlomila kolena, tak to u mě vážně nefungovalo.

A když vás ani přes to mluvení nechtěla?

J. K.: Vždycky jsem to bral jako její chvilkovou krizi, že si neuvědomila, kdo se o ni
uchází a o co tak přichází. Byl jsem schopen
i určité míry agrese, říct jí: „Náno pitomá,
dobře si to rozmysli!“ Zajímavé je, že to většinou stejně nepomohlo.

Jaké ženy balí vás?

J. K.: Takové, před kterými celý život prchám. Ty, co nechci, mě balí pořád, těch
jsou stáda.

Co se vám na ženách nejvíc líbí?
J. K.: Postava.

Jaký typ postavy?

J. K.: Krásný, ten, který se mně zdá krásný.

.onadnes.cz

1

Takže třeba i žena, která má 150 kilo?

J. K.: Vy jste snad viděla nějakou krásnou
stopadesátikilovku? To by musela měřit
čtyři metry.

Já ne, ale jsou muži, kterým se takové líbí.

J. K.: Já jim to neberu, to je jejich kráska.
Pocit krásna je u každého velmi subjektivní. V tom je zase kus přírody, žena se
vám zdá krásná, když příroda volá: „Jeníčku, ta by se k tobě hodila.“

INZERCE ▼
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Na co jste nakonec dostal Ivanu?

2

J. K.: Na svůj přirozený šarm. Ona na to
má jednoduchou teorii, říká: „Tvoje výchozí pozice byla tak ‚výhodná‘, že jsi nemohl zklamat, protože tvůj příslib byl tak
nulový, že jsi mohl už jen překvapovat.“

Čím vás Ivana dovede spolehlivě vytočit?

J. K.: Někdy má nemístné řeči o prádle,
kam ho mám dávat, když se svlékám.

Předpokládám, že nechce,
abyste ho nechával na zemi.

J. K.: Samozřejmě, já přitom trvám na liberálním pojetí, že prádlo patří na zem.
To je mužova přirozenost. Tím, že jeho
jediným posláním je rozmnožit se, tak je
připravený se kdekoliv svléknout, rozmnožit a zemřít. A některé ženy, a Ivanka
to občas má taky, bojují proti této přirozenosti. Ale umíte si představit, že chlap
v přírodě, když se má rozmnožit a potká
ideální partnerku, řekne: „Kde je tu jeskyně, abych si tam složil prádlo?“

To si představit neumím, ale když už jste se
přirovnal k psovi, tak i ten nejobyčejnější
vořech je aspoň trochu kultivovatelný,
a stejné by to tedy mělo být i s muži.
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J. K.: No tak na to si pořiďte psa, chlapa
je škoda ničit nějakým cvičením! Přirozenost je nezničitelná, pudy z nikoho nevymlátíte.

Máte čtyři syny, přál jste si někdy dceru?

J. K.: Já takové přání nikdy neměl. A co já
vím, třeba ji mám.
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Třeba, ale zatím o ní nevíte.

J. K.: Já jsem trochu rád, že dceru nemám.

Proč?

J. K.: Protože bych byl žárlivý jako můj
otec, ten byl na dcery hrozně žárlivý a já
ho chápu. Máte dvě dcery a najednou někdo přijde a odvede vám je.

Měl na ty chlapy přichystanou pušku?
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J. K.: On to řešil jinak, v té své otcovské
zhrzenosti se na Elišku a Kateřinu urážel.
Hrozně na nich lpěl a v tom jeho chování
byl strašně silný mužský prvek. Zajímavé
přitom bylo, že se vždycky dobře snášel
s tím partnerem, s nímž se jedna nebo
druhá rozešla. To z nich pak byli kamarádi. Ale když to byl aktivní partner, tak
mně vždycky říkal, jestli jsem si všimnul,
co je to za hovado. Tím byl úplně posedlý.

Mělo smysl ty muže obhajovat?

J. K.: Občas jsem to zkoušel, ale bylo to
beznadějné. V tom jeho chování bylo vidět i kus bolesti, a proto si myslím, že pán
bůh byl ke mně milosrdný, že mi radši
dceru nedal.

Kterou ženu ve svém životě
považujete za nejdůležitější?

5
.onadnes.cz

J. K.: To je jednoduché, Ivanku samozřejmě, ta je nejdůležitější. n
eva.ticha@mfdnes.cz
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