
  
 

 
 
 

 
Jan Kraus na Primě s vlastní late night show 
 
Na obrazovky Televize Prima se vrací známý moderátor Jan Kraus v nové late night 
show s názvem Show Jana Krause. Formát již léta zavedený v zahraničních televizích 
není v podání Jana Krause neznámý ani českému publiku. V podzimní novince se však 
diváci mohou těšit na větší aktuálnost témat i atraktivitu hostů. Princip pořadu zůstává 
zachován, jak jej příznivci pohotového a obávaného moderátora znají – Jan Kraus 
vyzpovídá v každém díle tři hosty. Zárukou jejich skvělého výběru je hlavní 
dramaturgyně pořadu Simona Matásková, která s Janem Krausem spolupracuje již 
dlouhé roky. Jak už vedení Televize Prima deklarovalo, ponechá Show Jana Krause 
absolutní tvůrčí svobodu. Jan Kraus tak zůstane takový, jak jej diváci znají a jak si ho 
také oblíbili – břitký, autonomní a aktuální. Natáčet se bude nadále v divadle Ponec, 
pořad se ale předvede v nových kulisách. Show Jana Krause uvidí diváci od podzimu 
vždy v pátek večer. 
 
Jan Kraus  
Český herec, publicista, režisér, dramatik a také porotce show Česko Slovensko má talent je 
nezaměnitelný 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 aj.). Prosadil se ale hlavně 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 program 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. 
 
 


