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Jaký je Váš osobní vztah k reklamě?
Neutrální. V soukromí se jí vyhýbám, ale chápu jí a znám její efekt. Bez reklamy to nejde,
lidé by pak nevěděli, co si mají kupovat.
Svoji bakalářskou práci jsem nazval "Jan Kraus jako značka". Vnímáte sám sebe jako značku,
se kterou je třeba nějak cíleně zacházet a o niž je třeba pečovat?
Už hodně dlouho. Pokud pracujete v šoubyznysu, tak jste značka. Vaše jméno je vaše značka.
Myslím si dokonce, že to platí i pro lidi, kteří v šoubyznysu nejsou, ale právě v šoubyznysu to
platí dvojnásob. Vy o sobě dokonce musíte uvažovat neosobně, to znamená, že musíte sám
sebe vnímat jako značku, z pohledu diváka a toho, že představujete nějakou položku na tom
trhu toho šoubyznysu. Pohled na svoji značku si musíte umět také ironizovat a být v tom
chladnokrevný, oddělený od svého osobního uvažování.
Lze říci, že vás vaše bezprostřední okolí může znát jinak, než vás znají vaše publikum a
fanoušci?
Určitě, to myslím každého. Druhá věc je, že ono to má taky své hranice. Kdyby člověk myslel
jenom na tu značku, tak by se postupně začal chovat amorálně, protože komerční svět zajímá
zisk a peníze, a morálka nehraje takovou roli. To zase u té lidské značky nejde.
Radí vám s otázkami image a budování osobní značky nějaký odborník, image-maker?
Tenhle život je s dovolením můj, žádný image-maker ani stylista, ty chápu u svých ženských
kolegyň. Člověk je samozřejmě ve svém životě obklopen lidmi, se kterými se radí, ale imagemaker, to mě rozesmává. Takové týmy poradců často radí vadně.

V čem shledáváte příčiny vaší popularity a dovedl byste rozlišit nějaké fáze jejího vývoje?
Na to mám jednu základní tezi. Já jsem byl vychovaný v takové nepopularitě, že mi nedělalo
problém nebát se o to, že o ní přijdu. Já jsem měl obvykle popularitu nulovou, lidem jsem byl
většinou od velmi útlého věku nesympatický svým projevem, čili byl jsem velmi odolný a
připravený z prostředí určitého odporu a nevšímavosti, takže jakákoli přízeň mě překvapila.
Ale já nedělal nikdy v šoubyznysu nic než s tou iluzí, jestli se najde ještě někdo, kdo je také
příznivcem toho, co mám rád já. To nebylo tak, že jsem se rozhodl, že budu populární. Já
jsem to dělal vždycky s lidmi, se kterými jsme zkoušeli, jestli se najdou další spřízněnci, což
je princip divadla, svým způsobem i filmu, a pak člověka třeba překvapí, že se těch příznivců
najde více, než si myslel. Méně je častější případ.
V letech 2006, resp. 2010, jste účinkoval v kampaních pro Český Telecom a Mattoni.
Přisoudil byste sám sobě nějaké atributy, kvůli kterým si myslíte, že si vás pro propagaci
těchto značek vybrali?
To by vám spíš řekli oni. U toho Telecomu jsem viděl anglickou předlohu a ta se mi moc
líbila, ta mě nadchla, to jsem dělal s chutí. A Mattoni taky. Líbí se mi mít ten prostor, že to
není definitivní, že by za člověkem přišli a řekli: tady řeknete tuhle větu a hotovo. Líbí se mi,
že se podílíte na designu té reklamy, s respektem k tomu, že oni dělají reklamu proto, aby
něco prodávali, ale taky s tím, že není jedno, jak to bude vypadat. V tomhle ohledu mě obě
nabídky, jak Telecomu tak na Mattoni, vyhovovaly. Já jsem těch nabídek dostal hodně, ale
spousta z nich odpadla už kvůli produktu. Člověk nemůže propagovat zbraně, hazard, nebo
nějaké podivné léky. Pokud propagujete hazard, venku jste ztracenec, a pro mě taky, ale tady
u nás v Česku se to tak nevnímá. Naštěstí se tu nedělá reklama na zbraně.
Jak probíhal proces vytváření těchto dvou kampaní? Spolupracoval jste nějak na tvorbě
scénáře?
Spolupracoval. To je jeden z důležitých předpokladů, že s dovolením člověka také nechají
trošku se podílet. Je to zajímavé, Mattoni si přivede své kreativce, ti přijdou s nějakou tezí,
pak je tam Petr Čtvrtníček a já, jsme u toho všichni, pořád, a ono z toho vznikne něco
společného, možná lepšího, než byl ten začátek, což je ve výsledku pro tu firmu snad i dobré.

Všímáte si na oněch kampaních něčeho specifického, autorského, co by se dalo nazvat
"Krausovským rukopisem"?
Rozdíl kampaní na Telecom a na Mattoni je například technický, protože spoty na Mattoni
byly točené na jeden záběr, což je pro interpreta pokaždé velmi náročné. Když se to má
zvládnout v nějakém přijatelném čase, máte toho dost co říct, je to „eko-aktivní“ nebo co,
máte tam ptáky, výbuchy vody, to je pro mě výzva. Myslím si, že dost lidí by mělo problém
to vůbec technicky zvládnout, a na to jsem hrdý. A Telecom se mi dělal také moc dobře, bylo
to otevřené, protože jsem tam mohl také něco upravit s pochopením toho režiséra a pak jsme
se to snažili ukázat klientovi, že to bylo lepší než původní koncept. Nad námi byl pak ještě
člověk, který dělal předlohu té kampaně v Británii. Největší úsilí nám nakonec zabralo
vysvětlit klientovi, že vlastně děláme to, co se mu původně líbilo, a on že je z toho vyděšený.
Co si myslíte, že se lidem vybaví, když se řekne Jan Kraus? Jaké podle vás vzbuzujete mezi
lidmi konotace?
Tak záleží komu. Já myslím, že některým holkám, když to řeknete, tak omdlí.
Jak a podle čeho si vybíráte, pro jakou společnost budete kampaň dělat, jaké jsou vaše
podmínky a kritéria? Máte na tyto věci nějakého poradce, nebo se rozhodujete sám?
Tak zaprvé jde o to, co značka produkuje. Ne zbraně, ne hazard, nerad bych dělal inkontinenci
a pleny, ty myslím že až příští rok. Musím mít k tomu produktu sympatii, musím být
přesvědčený, že je k něčemu. Ale abych řekl pravdu, vždycky bych dával přednost moderním
technologiím a tomu, co mam rád. A u Mattoni se mi líbilo, že je to italské, Italy mam rád,
hodně mi dřív pomohli s podnikáním.
Jaké značky, které se vás snažily získat ke spolupráci, už jste odmítl a případně z jakých
důvodů?
Asi tři čtvrtiny z nich si nepamatuji. Já jsem odřekl řadu těch reklam. Pokud to není
inkontinence, zbraně nebo hazard, podívám se na to a dám to agentovi, no a ten potom
rozhodne, jestli ano nebo ne.
V nakladatelství Sanoma Media vycházel více než půl roku Magazín Kraus. Byl jste osloven s
již hotovým projektem, nebo jste se na jeho vývoji také podílel?
Ten projekt byl, ať zkusíme časopis. Já jsem pak jednomu zástupci z Holandska přednesl
svojí vizi, on řekl, že se mu zdá zajímavá a ať to zkusíme. My jsme to zkusili, já myslím, že to

bylo dobré, a oni to zastavili, protože to nebylo něco, co by je zajímalo. Já jsem s tím
spokojený dodnes, oni to nechtěli vydávat. Což chápu také.
Jaké to bylo, mít jako první v české historii časopis vydávaný pod vlastním jménem?
Já jsem z toho byl hysterický, protože s vaším jménem pracuje leckdy leckdo a on vám z toho
může udělat takový prejt, že se z toho neposbíráte. Proto to také musela dělat Simona
Matásková, která mi dělá art direktora tady toho pořadu (Show Jana Krause, pozn. autora), ale
taky na druhou stranu je to novinářka, která dělala řadu let časopis.
Já jsem si něco přál a ona to realizovala.
Jak vnímáte svoji popularitu? V čem vám pomáhá, v čem je vám na obtíž?
Popularity si musíte vždycky vážit, spousta lidí z vašeho oboru dělá to samé a nikdo je nezná.
Ale tak samozřejmě, že to je názor na psychiku, není to normální, furt na vás někdo kouká,
navíc dneska jak mají všichni ty mobily, lezete do auta a oni si vás fotí. Na druhou stranu si
ale říkáte, že jste v tom, co děláte, teda asi dobrý, když ti lidé takhle reagují. Řadě mých
kolegů se stalo, že to, že je lidi poznávají, si vyloží tak, že jsou výjimeční, uvěří ve svojí
myšlenkovou nadřazenost, propadnou mesianismu a ztratí sami sebe.
Zaznamenal jste na vaše účinkování v reklamách nějaké negativní reakce ze svého okolí?
Na všechno, když vystoupíte, zaznamenáte negativní reakce.
Jaký máte vztah k product placementu v Show Jana Krause?
Takový, jaká je jeho podstata. To znamená, že ho tam můžete mít, ale nesmí to být na hlavu.

