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Odvažte se odvázat!

Další premiérové
večery od září 2011!
Už téměř dvě desetiletí je v bytě
Tomáše Pacovského, bývalého
zpěváka amatérské skupiny Krakatice,
na návštěvě jeho svérázný bratr Ozzák.
Osobitý rocker vzdává svým jménem
čest metalovému idolu Ozzy Osbourneovi
a má ho také opravdu napsáno
v občance. Systematicky ničí život
a nervy neprůbojnému Tomášovi, který
se marně snaží oživit dávno mrtvou
kariéru a sám vychovává jedinou dceru
Ivu, jež by určitě ocenila, kdyby ji táta
i Ozzák konečně začali brát vážně.
TOMÁŠ BALDÝNSKÝ, SCENÁRISTA
A KREATIVNÍ PRODUCENT:
Právě protože jsem byl novinář, věděl jsem, že
sitcomy se dělají všude okolo nás, že jsou někde
horší někde zase lepší, a dokud se nezačnou
dělat, nikdy se je nenaučíme. Myslím, že právě
těch pár neúspěšných pokusů z minulosti
spoustu lidí odradilo. Já jsem měl tu bláznivou
odvahu a nesmyslné sebevědomí, že jsem říkal,
že se to jednou podařit musí.
MICHAL WONDREYS, PRODUCENT:
Comeback je situační komedie, která vychází
z reálných žijících bytostí - jsou napsáni tak,
že by mohli i žít. Nicméně jejich koncentrace
na jednom místě v jednom bytě je mírně
abnormální, což je ovšem jeden z průvodních
znaků sitcomů.

SIMONA BABČÁKOVÁ:

Premiérové epizody:
Zabijačka
Sulc
Holter
Strakonický bubák
Havárie
Francouzská restaurace
Snad to vyjde příště
Slepák

Simona si se svými
dětmi občas neví rady.
Neznám matku, která
by to vždycky věděla.
A neznám děti, které by
stoprocentně nevěděly,
jak snadno a rychle
vytočit své rodiče
do nejvyšších obrátek.

HERECKÉ OBSAZENÍ:

TOMÁŠ MATONOHA:

Ozzák – Martin Dejdar
Tomáš Pacovský – Tomáš Matonoha
Iva – Kristýna Leichtová
Lexa – Matouš Ruml
Saša – Marie Doležalová
Marcelka – Dana Batulková
Simona – Simona Babčáková

V Comebacku hraji v podstatě velký nešťastný osud, protože
Tomáš Pacovský má bratra, který mu prakticky permanentně
ztěžuje život. Jeho bratr Ozzák je příliš sitcomová postava.
Představit si, že by se ocitl v reálu...

MARTIN DEJDAR:
DANA BATULKOVÁ:
Marcelka je žena, které se
už nezbavíte. I když ji pro
nesnesitelnost vyhodíte
oknem, jistě se vrátí se
spoustou nových nápadů
a čokoládovým dortem.

Ozzák se postupně stával reálnou postavou.
Diváci berou Františka Ozzáka Pacovského
jako někoho, kdo opravdu existuje. A že jich
v Čechách je!

