
  

 

Zdeněk Izer zve do Skečbaru 

Zdeněk Izer se vrací na obrazovky Televize Prima s novým zábavným pořadem 
Skečbar, kde vás pohostí v roli výčepního. Sekundovat mu bude půvabná servírka 
Nela Boudová. Původní skeče nového pořadu volně navazují na Izerův humor 
z pořadů Telebazar, Kinobazar, Pípšoubazar a Jen blbni!   

Zdeněk Izer si pro svůj nový pořad vybral stylizovanou hospodu, která je příhodným místem 

pro setkávání, výměnu názorů a příjemně stráveného volného času. Jednotlivé scénky 

budou promítány na obrazovkách a zapojit se do nich mohou i diváci. Stačí zaslat video 

s hospodskou tematikou (například největší opilec, nejvtipnější štamgast, výčepní, nápis, 

nejhorší hospoda a další). Ve skečích, natáčených také v reálných exteriérech, se jako 

hostující štamgasti objeví i známé tváře, které Zdeněk Izer následně i vyzpovídá.   

 

• Výroba: A News 

• Výkonný producent: Tašo Adjelkovski  

• Režie: Antonín Vomáčka 

• Stopáž: 30 minut 

• Počet dílů: 17 

 

Zdeněk Izer 

Narodil se ve znamení Panny v roce 1966 v Praze. Sám o sobě tvrdí, že komikem byl už od 

dětství. Na střední grafickou školu jej nepřijali, a tak se vyučil automechanikem. Zanedlouho 

své povolání ale opustil, aby se stal komikem. Do povědomí diváků se dostal ve dvojici 

s Markem Dobrodinským, se kterým točil pro Českou televizi dva zábavné pořady, včetně 

show se skrytou kamerou Na palmě! Později byl Zdeňkovým spolumoderátorem i Petr 

Freund. Úspěšné zábavné pořady uváděl Zdeněk Izer i v Televizi Prima – například Jen 

blbni!, Kinobazar, Pípšoubazar nebo Telebazar. Jeho bohatá filmografie zahrnuje mimo jiné 

Českou policejní akademii, Hitparádu humoristů nebo Kanál Izer I., diskografie pak například 

Ve dne zataženo, v noci roztaženo aneb Co týden dal, Posloucháte studio Izerka či 



  

 

Nemocnice na kraji vesnice a další. Věnuje se také dabingu, namluvil mimo jiné počítačovou 

hru (Horké léto) a několik postaviček v animovaném filmu Terkel má problém. Jako autor je 

podepsán pod mnoha scénkami. V současné době působí v divadle Hybernia v muzikálu 

Baron Prášil a vystupuje po celé republice se zájezdním pořadem „Ze dvou se to lépe táhne“ 

se Šárkou Vaňkovou. Je podruhé ženatý a má jednu dceru. Mezi jeho koníčky patří rybaření, 

videohry a chov psů. 

 

Nela Boudová 

Narodila se v roce 1967 ve znamení Střelce a jako dcera zpravodaje ČST strávila část 

dětství a dospívání v cizině. Absolvovala hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře 

v Praze, pak hostovala v oblastních divadlech v Karlových Varech a Českých Budějovicích. 

Po ročním angažmá v Divadle Jaroslava Průchy na Kladně a v Mladé Boleslavi působila dvě 

sezony v obnoveném Krejčově Divadle za branou II a potom hostovala v Činoherním klubu, 

kam záhy nastoupila do stálého angažmá. Před kamerou začínala poměrně brzo, ještě jako 

studentka debutovala v kriminálním filmu Mravenci nesou smrt. Následovaly další filmy: 

Dotyky, Muka obraznosti, pohádka Jestřábí moudrost, Začátek světa a televizní snímky 

Racek, Annino dítě a film Kolja. Pamatovat si ji můžeme ze Svěrákových Vratných lahví 

nebo z Anglických jahod, naposledy hrála ve filmu Marie Poledňákové Líbáš jako bůh. 

Velkou zkušenost má s účinkováním v seriálech. Připomeňme Bylo nás šest, Místo nahoře, 

Horákovi, Náměstíčko či Velmi křehké vztahy. Často hrála také v pohádkách – například 

Jediná na světě, Čarodějné námluvy, Nevěsta s velkýma nohama. Hodně se věnuje i 

dabingu, jejím hlasem promlouvá např. Julia Roberts, Melanie Griffith nebo Jodie Foster.  

Má dvě děti. 

 

 

 

 

 


