
 

 
 
 

 
Soukromá dramata  
Opravdové příběhy ze života, otevřené zpovědi 
 
Televize PRIMA připravila atraktivní novinku – původní publicistický cyklus Soukromá 
dramata. Každý týden představí divákům tři mimořádné osudy lidí na společné téma, 
jež zasáhlo do jejich životů a ovlivnilo je zásadním způsobem. Soukromá dramata 
ukážou především příběhy obyčejných lidí, nevynechají ale ani osudové okamžiky 
známých osobností. Televizní štáb bude hrdiny příběhů sledovat v zajímavých 
situacích a na klíčových místech jejich vyprávění. V roli průvodce pořadu se představí 
Janek Kroupa, známý reportér a investigativní novinář.  
 
Soukromá dramata jsou postavena na jednotlivých komorních příbězích obyčejných lidí. 
V jejich vyprávění vystoupí však i další klíčové osoby, které osud hrdinů zasáhl či spojil. Pro 
zdůraznění autenticity doplní sledované příběhy také případné obrazové a zvukové materiály 
z domácích archivů hrdinů. 
 
Hrdinou Soukromých dramat se může stát každý se svým výjimečným, silným příběhem. 
Sledovat budeme vyprávění lidí bez ohledu na rozdíly v jejich sociálním postavení, rase, 
náboženském vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, příslušnosti k politickým, názorovým, 
zájmovým nebo profesním skupinám. Diváci nahlédnou například do osudů těch, kteří kvůli 
lásce dali všanc svůj život, jako zázrakem přežili katastrofy, vsadili vše na jednu kartu, aby si 
splnili svůj životní sen, nebo se stali oběťmi zločineckých mafií.  
 
Janek Kroupa nezůstane jen v roli pouhého moderátora, naopak se aktivně zapojí do 
komunikace s hrdiny a bude je doprovázet na místa jejich vyprávění. Stane se tak skutečným 
průvodci vyprávění jejich zajímavých osudů. 
 
Soukromá dramata 
Periodicita: 1x týdně (cca 40 minut) 
 



 

 
 
 
 

MODERÁTOR 
 
Janek Kroupa  
Narodil se ve znamení Raka v roce 1974 v Praze a je synem bývalého disidenta a 
senátora Daniela Kroupy. Studoval několik vysokých škol včetně publicistiky, žádnou však 
nedokončil – neustále odjížděl do oblastí zmítaných válečnými konflikty, a studium tak šlo 
stranou. Za své reportáže z Afghánistánu a Čečenska obdržel cenu vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky. V současnosti se tento známý novinář zabývá zejména problematikou 
organizovaného zločinu a prorůstání mafiánských praktik do státní správy. Do povědomí 
veřejnosti se dostal díky pořadům TV Nova Občanské judo, Na vlastní oči či Natvrdo. 
Dnes je reportérem Mladé fronty DNES. Jeho jméno je spjato především s investigativními 
reportážemi. Známé jsou jeho kauzy o Berdychově gangu, Budišovi, J. Moravovi, 
nevěstinci M. Mršiny či v poslední době o vládním nákupu transportérů Pandur. Janek 
Kroupa byl oceněn televizní cenou ELSA a prestižní novinářskou cenou Novinářská 
křepelka. Je také autorem knihy Zločin jako profese a spoluautorem knihy Pravda o 
Kajínkovi, kterou napsal společně s novinářem a reportérem Josefem Klímou. 


