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Jan Kraus - český herec, moderátor, publicista, dramatik (jeho divadelná hra Nahniličko sa
hráva už niekoľko rokov v divadle Kalich) a režisér. Jeho program, mimoriadne populárny aj na Slovensku
„Uvolněte se, prosím“, sa po nezhodách s Českou televíziou presunul do televízie Prima a funguje ďalej
pod názvom „Show Jana Krause“. Dokonca odstúpil z funkcie predsedu Českého filmového a televízneho

DÔKAZY HOVORIA
JEDNOZNAČNE O TOM, ŽE
SME SKÔR ZLOČINECKÁ
MAFIÁNSKA SPOLOČNOSŤ
S ISTOU DEMOKRATICKOU
KAMUFLÁŽOU, NEŽ
DEMOKRATICKÁ SPOLOČNOSŤ
S NEJAKÝMI MAFIÁNSKYMI
OSTROVČEKMI.

zväzu, aby sa jeho nezhody s Českou televíziou nepreniesli negatívne i na filmový zväz. (Zdá sa, že
verejnoprávne televízie v ktoromkoľvek štáte zabudli, že ich diváci majú právo sa pýtať, kam a ako sa ich
peniaze investujú.) Je spoluzriaďovateľom Nadačného fondu proti korupcii.

JAN

KRAUS
TEXT: (FL-JH), FOTO: ADAM KRAUS, INTERNET
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Narodil sa v Prahe v česko-židovskej rodine. Jeho otec Ota Kraus,
autor kníh „Továreň na smrť“ a „Noc s hmla“, prežil holokaust.
Mama, Božena Krausová, bola sekretárkou Karlovej univerzity. Má
4 súrodencov, Ivan Kraus, spisovateľ a herec, žije striedavo v Prahe
a v Paríži, PhDr. Eliška Krausová-Chavez pôsobí na univerzite
v Bogote, PhDr. Michael Kraus je profesor politológie na univerzite
v Middlebury vo Vermonte, Kateřina Krausová pracovala v knižnici
Princetonskej univerzity. Nuž, človek, pochádzajúci z takej veľkej
rodiny by hádam ani nemohol žiť sám. Aj Jan Kraus má 4 deti.
V kresle v jeho šou už sedelo mnoho politikov, hercov, či inak
známych ľudí, ale mohli sme spoznať aj mnohých zaujímavých ľudí,
ktorí svojmu povolaniu, či koníčku odovzdali srdce. A toto platí
i o Janovi Krausovi. Snaží sa venovať svoju energiu veciam, ktoré
majú zmysel a majú názor, ktorý sa populárny moderátor nebojí
vytiahnuť na verejnosť. Ako sa píše na stránkach divadla Kalich:
„Jan Kraus provokuje, výstižne pomenováva a hlavne sa kráľovsky
baví, ako je napokon jeho dobrým zvykom.“ A to platí nielen pri jeho
divadelnej hre, ale všeobecne.

PROVOKATÉR?

Aj tak mu mnohí hovoria.

So svojou rodinou, ktorá žije takmer po celom svete, občas konfrontujú pomery. Údajne sú tie české
najbližšie ku kolumbijským. Podľa jeho sestry by ho v Kolumbii možno už zastrelili, takže by mal byť
rád, že žije v Čechách. Pre nás ostatných, možno by stačilo si uvedomiť, že každý má právo na názor
a každý, kto chce žiť v slušnej krajine, by mal dokonca pociťovať povinnosť upozorňovať na špinavosti,
ktoré sa tu, v tomto našom miniregióne, denne dejú. Stačí sa len zbaviť strachu. Maličkosť.

4 GONGSK

GONGSK 5

Nie som extrémne sebavedomý.
Som tak akurát. Len žijem v prostredí priposratých paholkov. Čím je priposratejší, tým sebavedomejší sa mu zdám.

Skoro nikdy som neľutoval tie rozhodnutia, ktoré som urobil
v rozčúlení. To som sa totiž väčšinou, práve vďaka rozčúleniu
a netrpezlivosti - zachoval morálne.

Keby som

bol pokojný, uvážlivý - možno by
som bol exemplárna sviňa.
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VEČNE ZARÁBAŤ A POTOM SA PRÁSKNUŤ DO HLINY
- NEBOL MODEL PRE MŇA.
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