Souboj v dokonalosti mezi ženami a muži
Na obrazovky Televize Prima se po letní pauze vrací Jiří Krampol s oblíbeným
pořadem Nikdo není dokonalý. Diváci se opět mohou těšit na osobnosti
z okruhu VIP – uvidí například Báru Štěpánovou, Karla Schwarzenberga, Jana
Přeučila, Jiřího Šlégra a další. Tentokrát se utkají ženy s muži. Jejich důvtip a
znalosti prověří záludné anketní otázky, které bude v ulicích pokládat
moderátor Petr Vojnar. Jiří Krampol pak vybere respondenta s „nejlepší“
odpovědí a zašle mu svou knížku Krátce z dlouhého života Jiřího Krampola
s vlastnoručním věnováním a podpisy hostů.

Jiří Krampol
Narodil se ve znamení Raka v roce
1938. Dětství strávil na Ţiţkově a z
tohoto období také čerpá své
proslulé historky. Vyučil se
soustruţníkem kovů v Aero
Vysočany, DAMU absolvoval v roce
1962. Následovalo první angaţmá
v tehdejším Divadle Na Fidlovačce,
ale ještě v roce 1962 přešel do
Divadla Na zábradlí. V roce 1983 získal angaţmá 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 a Můj ţivotopis. Po sporech několika hereckých skupin v Semaforu
(především se souborem Jiřího Suchého) zaloţili Šimek s Krampolem Divadlo Jiřího
Grossmanna (1990), kde pokračovali v 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 tvrdých muţů. V epizodní roli se objevil jiţ ve filmu Tři přání (1958), větší
úlohu 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 ţivotní
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 autorem či
spoluautorem 14 autobiografických knih. Na poslední hudební CD Romantické dèja
vu z kavárny Slavia nazpíval s Lucií Černíkovou duet Ţivot je klikatou poutí.
V současné době o něm vydalo nakladatelství Naše vojsko knihu Miloše
Schmiedbergera – Krátce z dlouhého ţivota Jiřího Krampola. Humorným způsobem
a na mnoha fotografiích mapuje umělcovu nedávnou tvůrčí etapu. Je počtvrté ţenatý
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 pro Terezu Kerndlovou,
Petra Poláčka a další. Petra jste mohli vidět v
celovečerních filmech Experti, Po hlavě do prdele, Zahradník a Veni, vidi, vici.
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