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Původní sitcom TV Nova

Původní „novácký“ sitcom Comeback vysílá TV Nova jednou týdně 
od 4. září 2008. Je založen na přirozeném humoru, vycházejícím 
z charakteristik hrdinů a jejich názorových střetů. Díky tomu se s nimi 
diváci snadno ztotožní, což je základem úspěchu tohoto projektu.
Hrdinou seriálu je kdysi slavný discozpěvák Tomáš Pacovský, který se 
pokouší žít normální život jako majitel obchodu s deskami, což mu hatí 
svérázný bratr, metalista Ozzák. Uštěpačná dcera Iva s kamarádkou Sašou 
a jejím bratrem Lexou mu na vyrovnanosti také nepřidávají stejně jako 
jejich svérázná matka Simona či prodavačka Marcelka.



Finanční krize si nevybírá, a tak existenční potíže číhají i na Tomáše 
Pacovského a jeho hudební krámek U dvou akordů. Ani starosti 
však nedokážou vytěsnit z nejskrytějších zákoutí jeho mozku touhu 
po návratu na výsluní slávy. Bývalý zpěvák amatérské skupiny Krakatice 
kdysi vyměnil bigbít za pop, aby zazářil jako kometa a o tři roky později 
definitivně propadl. Nastartuje konečně znovu svou kariéru s pomocí 
oddané fanynky Marcelky, která se stále nevzdává snahy uspořádat 
mu život? A prosadí se kdysi slavný Tomi Paci zpět na titulní stránky 
nejčtenějšího Plesku?

Tomi Paci: Comeback jako řemen

Jeho zjev je možná tvrdý jako 
jeho játra, ale srdce má laskavé. 
Svým jménem vzdává čest svému 
metalovému idolu Ozzy Osbourneovi 
a Ozzák Pacovský má opravdu 
napsáno v občance. V bytě svého 
bratra Tomáše je na návštěvě už 
téměř dvě desetiletí a po mnoha 
krátkodobých zaměstnáních zakotvil 
jako prodavač v jeho obchodě. 
Jednou z nejzásadnějších událostí, 
která významně zasáhne do jeho 
života, je likvidace jeho „rodné“ 
hospody U Jezevce. Jak se s tím 
vyrovná? Nalezne jinou hospodu, 
přeorientuje se na lahváče, nebo 
začne abstinovat?

Ozzák vytáhne do boje. Zahubí 
hospodářská krize i Jezevce?



Stejně jako každý mají touhy a sny i další hrdinové 
Comebacku. Tomášova jediná dcera Iva by třeba 
ocenila, kdyby ji táta i Ozzák konečně začali 
brát vážně. Simonin syn Lexa na ní stále může 
oči nechat, jenže pro ni dál znamená ještě míň 
než vzduch. Už je jen kousek od svého snu vidět 
Ivina prsa, zadaří se? Najde konečně způsob, 
jak ji přesvědčit, aby s ním začala jednat jako 
s chlapem? Bude jeho sestra-dvojče Saša dál 
naivní, důvěřivá, tichá a smířená s osudem, nebo 
konečně práskne dveřmi a uchopí život za opačný 
konec?

Touhy, sny a naděje 
mladýchElegantní sukně v lady délce, košile 

s kravatou, klasické lodičky… Mimo 
jiné i takhle tvrdý oříšek čeká 
nekonvenční barmanku Simonu, 
matku-samoživitelku dvojčat Saši 
a Lexy. S uzavřením baru U Jezevce jí 
totiž vypuknou krušné časy a nezbude 
jí stejně jako statisícům spoluobčanů 
nic jiného než se vypravit na úřad 
práce. Pokouší se udržet „v branži“, 
a tak vezme zavděk jakýmkoliv 
místem, třeba v novém fastfoodu. Jak 
bude zvládat odlišná prostředí, nové 
lidi, napjaté vztahy a tvrdá pravidla?

Vymění Simona pivo za hambáče?



Herecké obsazení:

MARTIN DEJDAR
TOMÁŠ MATONOHA

KRISTÝNA LEICHTOVÁMATOUŠ RUML

MARIE DOLEŽALOVÁ

DANA BATULKOVÁ

SIMONA BABČÁKOVÁ



Bystrému oku diváka neunikne několik epizodních rolí v podání Jakuba Žáčka, který svým 
hereckým výkonem a nasazením dokonale splňuje potřeby autorů sitcomu. V poslední době 
se nejvýrazněji zapsal do diváckých duší v Mejdanu roku z obýváku, kde zazářil po Ozzákově 
boku jako metloš Dýzl. Podívejme se, do jakých podob už se dokázal převtělit.

Holka pro všechno… 
Vlastně chlap!

S premiérovými díly se seriálová „rodina“ rozroste o dalšího člena, klávesáka 
Šimaru v podání Josefa Poláška. Kámoš, který vystupoval s Tomášem už 
v 80. letech, toho moc nenamluví, je to taková klidná síla, která ho podporuje 
na jevišti. Jeho heslem je „hlavně žádné zmatky“. Velice citlivý je na své staré 
východoněmecké klávesy značky Wartburg, do jejichž paměti se vejdou čtyři 
skladby a Lohengrin.

Klávesák Šimara – osmý do party



Hvězdní hosté
Život kdysi zbožňované hvězdy se přece jen neobejde bez občasné přítomnosti 
těch, jejichž třpyt na výsluní slávy stále ještě nepohasl. A tak před kamerou 
nebudou ani ve třetí řadě Comebacku chybět známé osobnosti, třeba herec 
Marek Vašut či oblíbená moderátorka Televizních novin TV Nova Lucie 
Borhyová.
Herecký tým Comebacku poprvé přivítá i první dítě – Honzíka Maršála alias Bejka. 
Jak si padne do oka s Ozzákem? Kdo je Bejk, jaké je jeho pravé jméno a kdo je 
vlastně jeho otcem?

V seriálu se objeví i řada dalších nových živočichů, 
mimo jiné třeba ježci a hadi



Pivo vítězí!
Ihned po silvestrovské půlnoci pronikl Ozzák díky kámoši Buřtovi přímo 
do newsroomu televize Nova, odkud je denně vysíláno zpravodajství. 
A dokonce tam propašoval pod vyvěšenou prozzodentskou standartou i pivo. 
Jak vidí rok 2010?

„Nazdar.    Nejdř ív    bych    cht ě l    poděkovat    Bu řtovi,    kterej    dě lá    tady    v tel evizi    vrátnýho,    ž e    

m ě    sem    pustil ,    abych    se    vám    moh    vomluvit    za to,    co    sem    ř ikal    loni.    Doufám,    ž e    z toho    

Bu řt    nebude    mít    prů ser,    nevyhoděj    ho    a nebude    zase    vykrádat    náklaďáky.
Loni    sem    vám    sl iboval ,    ž e    ten    rok    2009    bude    dobrej.    Takž e    pardon,    holt    sem    se    spl et.

Zvorali    sme,    co    sme    mohli,    a můž em    si    za to    sami.    Hospodská    krize    je    sice    všude,    ale    

na tu    nejde    svalovat    všecko.    Rozhodn ě    ne    to,    jak    blb ě    se    tu    teď    hraje    fotbal ,    nebo    jak    se    

chovaj    ty    um ě lci    v Parlamentu ,    co    nás    zadluž ujou .    Já    mám    občas    v hospodě    taky    sekeru ,    

ale    za m ě    ji    dycky    vytáhne    brácha.    Koho    sež enou    voni,    to    netu š im.
Do toho    to    globální    oteplování,    což    je    fakt    hrozba.    Já    tomu    teda    moc    nerozumim,    ale    

Ivu ška    mi    to    vysv ě tl ovala.    Takž e    když    aspoň    vobčas    zvednete    zadek    a pudete    p ě šky    

n ěkam,    kam    byste    jinak    jel i    autem,    urč it ě    to    nemůž e    ni č emu    u škodit.    A jestl i    si    

mysl íte,    ž e    je    to    blbost,    abyste    se    jednou    nedivil i,    ž e    budou    mít    všude    teplý    pívo.

Mamba    zas    furt    jan č í,    ž e    se    tu    rozmnož ila    praseč í    chř ipka.    U Mamby    jeden    nikdy    

neví,    kdy    kecá    a kdy    jen    papou škuje,    co    ř ikaj    v bedn ě ,    ale    jestl i    vážn ě    n ěkdo    z vás    uvidí    

prase,    jak    kejchá,    hlavn ě    necho ďte    k doktorovi,    tam    se    toho    chytne    nejvíc.    Do postel e    a pít    

tepl ej    rum    s citrónem.    Ale    trochu    se    otuž ujte,    abyste    to    zvládl i,    až    př ijdou    ty    po řádný    

chlapácký    chř ipky,    tygř í    nebo    krokodýl í.Ta    potvora    zubatá    si    loni    vzala    Lese    Póla,    chlápka,    co    vymysl el    el ektrickou    kytaru.    Vo    

Waldovi    ani    nemluv ě .    A s Frantou    Kotvou    ze    Žlutýho    psa    si    už    pivo    taky    nedam.    Taky    

um řel    Michael    Jackson.    Já    to    teda    slavit    necht ě l ,    ale    Metlo š    platil    za celou    hospodu ,    

tak    jsem    si    na n ěj    taky    pár    panáků    dal.    A n ěkdy    kol em    druhý    jsme    se    shodl i,    ž e    von    

ten    kluk    č ernobílá    zpívat    um ě l .    Jen    m ě l    potkat    jiný    l idi.
Takž e    pro č    sem    tady.    Přemej š l el    sem    vo    tom,    pro č    se    to    tak    podě lalo.    Ivu ška    ř ikala,    

ž e    l etos    budou    volby    a ž e    je    l epš í    k nim    jít,    než    pak    furt    nadávat,    jakej    spol ek    kašparů    

nám    vládne.    Tak    tam    asi    pudu.    Vona    mi    to    zaškrtá,    páč    tomu    rozumí    a je    mladá.

Já    osobn ě    si    mysl im,    ž e    by    bylo    nejl epš í    mít    krále.    Vědě l o    by    se,    kdo    za to    za všechno    

můž e,    a mohlo    by    se    nadávat    tak    n ějak    konkrétn ějc.    A von    by    se    asi    taky    víc    snaž il ,    

když    by    pod    tim    vš im    byl    podepsanej.    Ne    jako    ti    tajtrl íci,    co    nás    furt    přesv ědčujou ,    ž e    

si    vládnem    sami.Každopádn ě    tohle    neni    to    nejdů l ež it ěj š í.    Přež ít    se    dá    vž dycky.    Hlavn ě    nepro švihn ě te,    

když    se    třeba    n ěkdo    z vaš ich    bl ízkejch    trápí,    a dě l ejte    všecko,    abyste    na ten    rok    2010    

vzpomínali    v dobrym.    Nebo    abyste    si    ho    aspoň    pamatovali.
Budu    s váma.“



Tvůrčí tým

Producenti:
TOMÁŠ BALDÝNSKÝ
MICHAL WONDREYS

Scenáristé:
TOMÁŠ BALDÝNSKÝ

ZDENĚK DUŠEK
VLADIMÍR FANTA
TOMÁŠ HOLEČEK

JAN JIRKŮ
TOMÁŠ KONČINSKÝ
PETRA SOUKUPOVÁ

JIŘÍ VANĚK

Režie:
JIŘÍ DIARMAID NOVÁK

JÁN NOVÁK
ZDENĚK DUŠEK

Ozzák vyrazí na pomlázku
Jako odezvu na divácky velmi úspěšný vánoční Comeback připravil tvůrčí tým také 
velikonoční speciál, v němž nebudou chybět ani tradiční staročeské zvyky. Samozřejmě 
v „comebackovském“ podání. Jak se naivka Saša vypořádá s barvením velikonočních 
vajec? Dokáže si Ozzák poradit s tak nebezpečnou zbraní, jakou je pomlázka? A přijde si 
konečně Lexa na své, když bude moct na Ivu beztrestně vztáhnout ruku, prodlouženou 
přírodním proutím?



To tu ještě nebylo!
Původní český sitcom Comeback vtrhl na obrazovku 
televize Nova poprvé 4. září 2008.

Comeback na nova.cz

Premiérové vysílání prvních dvou řad seriálu, které zahrnují 30 epizod, dosáhlo 
v cílové skupině D 15-54 průměrného podílu na sledovanosti 48,33 %. 
V cílové skupině D 15+ sledovalo příběhy Ozzáka a jeho nejbližších průměrně 
1 276 tisíc diváků.

Největší oblibu si projekt získal u diváků ve věku 15 až 24 let. V cílové skupině 
M 15-24 dosáhl průměrného podílu na divácích 68,57 %, v cílové skupině 
Ž 15-24 dosáhl průměrného podílu na publiku 58,47 %.

Nejvyšší podíl na sledovanosti v cílové skupině D 15-54 dosáhla epizoda 
Absťák s podílem 55,92 %, jejíž premiéru vysílala TV Nova 3. června 2009. 

Nejvíc diváků v cílové skupině D 15+ 1 574 tisíc sledovalo díl Heavy 
Christmas, vysílaný poprvé 18. prosince 2008.

Po odvysílání první řady na TV Nova Comeback neskončil, naopak díky webu žil druhým 
životem. Postupně se na něm s velkým zájmem diváků protočily všechny epizody. K nim 
neustále přibývají vynechané scény, nejrůznější bonusový materiál (včetně kompletní 
Ozzákovy školy kalení a slavení) nebo exkluzivní ochutnávky z nových epizod. 

Rekordy v návštěvnosti webu Comebacku
Nejúspěšnějším měsícem byl květen 2009, kdy stránky Comebacku navštívilo 
253 787 reálných uživatelů (RU) za měsíc, kteří dohromady zobrazili 3 285 621 
stránek.

Nejoblíbenější epizody:
1. Comeback - 18. díl - CzechSteh 624 888 impresí (6. 3. 2009 - 8. 2. 2010)

2. Comeback - 17. díl - Jmenuje se Dagmar! 589 678 impresí (2. 3. 2009 - 8. 2. 2010)

3. Comeback - 25. díl - Prohozz 584 232 impresí (17. 4. 2009 - 8. 2. 2010)

Velký ohlas měly 
i doprovodné akce: 
-  web Comebacku vydal již 30 tisíc 
Picích průkazů, legitimace 
zodpovědného pijáka

-  v rámci akce Lexa hledá holku 
se uskutečnil jeden z největších 
internetových castingů u nás, 
v němž sami diváci vybírali, kdo se 
v seriálu objeví – epizoda Těžká 
hodina, v níž si vítězka Marie 
Pochobradská z Pardubic zahrála 
kickboxerku Machovou, byla 
spuštěna 538 519 krát

Bonusový materiál:
- nejúspěšnějším bonusovým videem 
je aprílový speciální díl Scrabble 
trable s 156 542 impresemi
(k 26. 3. 2009 – 8. 2. 2010)

Zdroj: ATO Mediaresearch Zdroj: SPIR Mediaresearch & Gemius; Usertrack
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