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Petr Jančařík je dlouholetým spolupracovní-
kem Českého rozhlasu, kde před lety začínal 
jako redaktor pro oblast strojírenství. Vymyslel 
několik pořadů, jako například „Siesta klub“ či 
soutěž „O plzeňský soudek“, které se vysílají 
dodnes, ale především v roce 1989 rozjel seri-
ál veřejných rozhlasových nahrávek. Je také 
hercem ve „Směšném divadle Luďka Soboty“. 
Petr Jančařík absolvoval Obchodní akademii 
v Plzni a promoval na pedagogické fakultě.  

Narodil se 1. ledna 1952 v Plzni, kde žije 
dodnes. Začínal v „Divadle pod lampou“ (takový 
menší plzeňský „Semafor“). Šlo převážně o autorské divadlo malých forem a již tehdy, povět-
šinou, o srandu. Mezi tituly se objevili např. „Tři muži ve člunu“, ale i „Tři muži a Jančařík“. 

V Českém rozhlase Plzeň začínal jako redaktor pro oblast strojírenství, a i to byla dost vel-
ká legrace. Po roce 1989 se konečně dostal k zábavě. Vymyslel několik dodnes vysílaných 
pořadů, jako například „Siesta klub“, soutěž „O plzeňský soudek“, ale zejména (už v ro-
ce 1989) rozjel seriál veřejných rozhlasových nahrávek. Deset let tvořil tyto nahrávky s Jiřím 
Wimmerem a bylo to období opravdu bujarého veselí. Dnes tyto nahrávky točí pod tajemným 
názvem „Neočekávaný dýchánek“ a tomuto označení též plně odpovídá náplň každého jed-
notlivého programu. Diváci netuší, „na koho jdou“, hosté netuší, „o čem to bude“. Poslecho-
vost je převeliká. 

Do povědomí se dostal moderováním populárního dětského pořadu „Magion“, který něko-
lik let běžel v České televizi. Dále moderoval například „Studio Rosa“, magazíny „Navští-
venka“ a „Vstupte, prosím“ či velkosoutěž „Tutovka“. Dodnes mu lidé říkají „Magion“. 

Je ženatý a s manželkou Miroslavou má syna Michala, který v televizi Nova moderuje 
„Počasí“.  

Dne 21. 2. 2006 bude moderovat slavnostní zahájení 47. celostátního kola fyzikální olym-
piády v Plzni.  

Odkazy: 

http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/131639 

http://www.wo.cz/ente/ente_center_020910.515004.html 

http://www.rodinaonline.cz/archiv/2003/17/P_JANCARIK.htm 
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