
  
 

 
 
 

Jiří Krampol startuje souboj o dokonalost 
 
Na obrazovky Televize Prima se v plné formě vrací Jiří Krampol s oblíbeným pořadem 
Nikdo není dokonalý. Pořad se může pochlubit desetiletou tradicí a velkým diváckým 
zájmem, který ho na televizní obrazovky vrací. Diváci se opět mohou těšit na 
osobnosti z okruhu VIP, tentokrát v souboji měst, z nichž hosté pocházejí nebo jsou 
s nimi nějak spojení. Záludné otázky bude v ulicích pokládat moderátor Petr Vojnar. 
Vítězné město získá certifikát dokonalosti svých občanů, který na konci pořadu 
převezme starosta nebo jiný zástupce.  
 
Pořad Nikdo není dokonalý začala Televize Prima vysílat na začátku roku 1998 a poslední 
díl viděli diváci v polovině února 2007. Celkem bylo natočeno 409 premiérových dílů, ve 
kterých vystoupilo téměř 500 předních českých herců, zpěváků, umělců, malířů, spisovatelů 
a mnoho dalších významných osobností. Jiří Krampol se jako schopný moderátor hostům 
vždy přizpůsobil a nechal styl humoru zcela na nich, aby jim byl co nejbližší. „Když byli hosté 
noblesní – jako třeba Eva Urbanová se Štefanem Margitou –, udělal s nimi překrásný pořad 
plný decentního humoru. A když byli jako vystřižení z panoptika, jako tomu bylo například 
v případě Jirky Krytináře a Dolly Buster, dokázal i ze sebe udělat panoptikální figuru,“ 
popisuje svou zkušenost s Jiřím Krampolem dramaturg pořadu Radomír Šofr. 
 
Premiérová řada pořadu Nikdo není dokonalý – speciál bude soubojem měst o dokonalost. 
O certifikát budou bojovat vždy dvě města pod záštitou dvou až tří známých osobností. 
Diváci uvidí celkem šest dílů, z toho dva speciální (vánoční a silvestrovský). Petr Vojnar 
položí v ulicích celkem sedm anketních otázek a na každou z nich bude odpovídat pět 
obyvatel z každého města. Dotazy se budou týkat i soutěžících měst nebo VIP. Vítězem se 
stane město s větším počtem správných odpovědí.  
 
Jiří Krampol 
Narodil se ve znamení Raka v roce 
1938 a dětství strávil na Žižkově. Z 
tohoto období také dodnes čerpá své 
proslulé historky. Vyučil se 
soustružníkem kovů v Aero Vysočany, 
DAMU absolvoval v roce 1962. 
Následovalo první angažmá v Divadle 
Na Fidlovačce, ale ještě v roce 1962 
přešel do Divadla Na zábradlí. V roce 
1983 získal angažmá v Semaforu a s  



  
 

 
 
 

Miloslavem Šimkem vytvořil autorskou dvojici. Z této doby pochází řada dodnes známých 
povídek a scének. Zmiňme alespoň Jednou jsi dole, jednou nahoře, Gum Game Pliving, Můj 
životopis a mnoho dalších. Po sporech několika hereckých skupin v Semaforu (především s 
Jiřím Suchým) založili Šimek s Krampolem Divadlo Jiřího Grossmanna (1990), kde 
pokračovali v nastoupené tvůrčí činnosti. S Šimkovým příklonem k politické satiře došlo v 
polovině 90. let k jejich uměleckému rozchodu. Od té doby je Jiří Krampol na volné noze. 
Jako sportovec (plavání, box, tenis) měl předpoklady pro filmové role typově výrazných 
mladíků, potažmo mužů. V epizodní roli se objevil již ve filmu Tři přání (1958), větší úlohu 
pak dostal ve filmu Bylo nás deset (1963). První velkou roli s Jiřinou Bohdalovou hrál ve filmu 
Pršelo jim štěstí (1963). Dobře si jej pamatujeme ze snímků filmů Parta hic (1976) nebo Ten 
svetr si nesvlíkej (1981), Andělská tvář (2002), Ceremoniář (1996), Nahota na prodej (1993) 
či Pumpaři od Zlaté podkovy (1978). Jeho životní rolí byl hostinský Josef Cirkl v TV seriálu 
Synové a dcery Jakuba Skláře. Jeho poslední celovečerní film 2Bobule z roku 2009 
zaznamenal velký divácký úspěch. Mezi nejvýraznější televizní aktivity Jiřího Krampola 
patřilo moderování zábavného pořadu Nikdo není dokonalý na TV Prima. Uplatnil se také v 
dabingu. Jeho hlasem mluvil J. P. Belmondo a po smrti Františka Filipovského namluvil také 
filmy s L. de Funèsem. Na zvukových nosičích vydal své scénky a vzpomínky, je také 
autorem nebo spoluautorem 14 autobiografických knih. Na poslední hudební CD Romantické 
Deja vu z kavárny Slavia nazpíval s Lucií Černíkovou duet Život je klikatou poutí. V současné 
době o něm vydalo nakladatelství Naše vojsko knihu Miloše Schmiedbergera – Krátce 
z dlouhého života Jiřího Krampola. Humorným způsobem a v mnoha fotografiích mapuje 
jeho nedávnou tvůrčí etapu. Je počtvrté ženatý s učitelkou z mateřské školky Haničkou. 
V současné době denně pracuje na své kondici v posilovně u kamaráda Karla Tuháčka, 
hraje tenis a věnuje se přípravě natáčení pořadu na TV Prima Nikdo není dokonalý – speciál. 
Od září začne natáčet na ČT 1 třináctidílný seriál z domova důchodců Veselý starobinec.  
 
Petr Vojnar (33) 
Herec, zpěvák, model, moderátor a scenárista. 
Začínal jako dětský herec, vystudoval střední 
školu – obor obchod a podnikání. Po škole se 
věnoval hlavně zpívání a modelingu . Má za 
sebou stovky módních přehlídek pro významné 
značky po celém světě. Byl členem chlapecké 
kapely T-Boyz, která v roce 2001 získala zlatou 
desku za album Nejsi jediná s megahitem 
Beruška. Po odchodu z kapely především 
moderoval společenské, kulturní a sportovní akce  
 



  
 

 
 
 

a vydal sólovou desku Jedna malá holka. Je autorem textů na desky Terezy Kerndlové, 
Petra Poláčka a dalších. Petra jste mohli vidět v celovečerních filmech Experti, Po hlavě do 
prdele, Zahradník a Veni, vidi, vici. 
 
Počet dílů: 6 
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