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Co je to

Comeback?
V květnu 2007 uspořádala televize Nova ojedinělý workshop 
nazvaný Sitcom Projekt. Pozvala do něj asi padesát lidí 
nejrůznějších profesí a zájmů - byli mezi nimi ostřílení 
scénáristé i úplní nováčci, herci, textaři, režiséři, novináři, 
spisovatelé, bloggeři. Všechny přitom spojovala jedna 
vlastnost – existovalo důvodné podezření, že by mohli být 
vtipní. John Vorhaus, americký televizní tvůrce a autor 
knihy The Comic Toolbox: How to be Funny Even if You're 
Not, pak čtyři dny vysvětloval účastníkům workshopu 
zákonitosti a pravidla sitcomového žánru.

Několik absolventů Sitcom Projektu pak vytvořilo základ 
scénáristického týmu, který začal připravovat seriál 
Comeback. V průběhu času se tým ještě rozšiřoval, 
prostřednictvím diskuzního fóra na Comebacku 
spolupracuje i internetová komunita.

Comeback je tzv. sitcom první generace; jeho hlavním 
tvůrčím prostředkem je přirozený humor vycházející 
z charakteristik hrdinů a jejich názorových střetů. Jeho 
cílem je vytvořit postavy, které si diváci zamilují, protože se 
v jejich problémech a postojích sami poznají.



Hrdinou seriálu je kdysi slavný discozpěvák TOMÁŠ PACOVSKÝ 
(umělecké jméno Tomi Paci), který kariéru pověsil na hřebík a pokouší 
se žít normální život coby majitel obchodu s deskami, což mu hatí 
svérázný bratr, metalista OZZÁK, který jednak Tomášovou kariérou 
opovrhuje a jednak zásadně nesouhlasí s tím, že by něco tak úžasného 
jako hudba, mělo být předmětem kšeftu. Tento Ozzákův postoj 
zásadně ovlivňuje jeho výkony v roli prodavače v obchodě. Uštěpačná 
dcera IVA a dvojice jejích svébytných vrstevníků ze sousedství SAŠA 
(kamarádka) a LEXA (pako) Tomášovi též na vyrovnanosti nepřidávají. 
S příchodem nové síly do obchodu – MARCELKY se zdá, že konečně 
dojde Tomáš klidového stavu. Opak je pravdou. 



Tomáš Pacovský (45)
Poprvé držel Tomáš Pacovský mikrofon jako zpěvák amatérské rockové skupiny Krakatice, 
kterou založil a jejíž jediným zbývajícím členem byl jeho bratr Ozzák. Dlouho v ní však 
nevydržel; neodolal lákání hitmakera Felixe Svárovského, který měl potřebné kontakty 
a klávesový nástroj z Tuzexu, a vyměnil bigbít za pop. V roce 1987 vydal svůj první singl 
Vsákneš se do mě jako déšť. Na Intertalentu s ním vybojoval třetí místo a na Děčínské kotvě 
obdržel titul Čestný kormidelník ČSPLO. Vlivný producent Svárovský dokázal Pacovského 
protlačit do mnoha televizních pořadů včetně Televarieté. Tomáš pak vybojoval 14. místo 
ve Zlatém slavíku a zasadil Strom republiky na Bruntálsku. To už si říkal Tomi Paci. Prodej 
prvního alba Holčičky, na slovíčko odletěl podpořit na Festival mírové písně do Mongolska, 
aby se oklikou vrátil přes Berlín, kde si v televizním pořadu Ein Kessel Buntes podmanil diváky 
a natrhl krejčovský sval při roznožce. Během rekonvalescence nahrál své druhé album Krev, 
pop a slzy. To vyšlo v roce 1990 a zcela propadlo. Tomi Paci se vzdal kariéry, vychovává dceru 
a zařídil si obchod s hudebními nosiči. 

František Pacovský - Ozzák (50)
Jméno Ozzák, jímž vzdává čest svému metalovému idolu Ozzy 
Osbourneovi, má Ozzák Pacovský opravdu napsáno v občance 
(fixou, no a co?), jeho zjev je možná tvrdý jako jeho játra, ale srdce 
má laskavé. O čemž nejvíce může vyprávět jeho neteř Iva, kterou 
hýčkal, přebaloval, v kočárku vozil na rockové koncerty i do první 
třídy odvedl (až v říjnu, no a co?). Ozzák je v bytě svého bratra 
Tomáše Pacovského už šestnáct let na návštěvě a po mnoha 
krátkodobých zaměstnáních (“Pak jsem dělal v zahradnictví. 
Jenže pak přijeli policajti, všechny kytky vytrhali a spálili. A bylo 
po práci.”) zakotvil na pozici prodavače v Tomášově obchodě 
s hudbou. Tomáš si není jistý, jestli je Ozzák opravdu posila. 
Striktně totiž rozděluje hudbu na dobrou a špatnou – tu špatnou 
prodávat odmítá a tu dobrou rozdává i zadarmo.



Iva Pacovská
Iva, Tomášova jediná dcera, je obyčejná 
šestnáctiletá holka jen zdánlivě. Není to její 
chyba; co by bylo z vás, kdyby váš otec byl Tomi 
Paci a vychovával vás dlouhovlasý strýc s knírem 
a nehynoucí láskou k pivu a hard rocku?

Marcelka Divićová
Většina lidí už na Tomi Paciho dávno zapomněla – ne 
však ona. Zvlášť na ten koncert ve Slaném. Když po 
dvaceti letech spatří svého idola, ihned ví, co dělat. 
Uspořádat mu obchod i život.

Alexandra (Saša) Bůčková
Ivina nejlepší kamarádka. Bydlí přes chodbu a moc 
toho nenamluví – už proto, že ji málokdy někdo 
poslouchá. Má pocit, že je v životě předurčena 
k prohře. A má pravdu. Má moc ráda hezké písničky – 
třeba Tři čuníky.

Alexandr (Lexa) 
Bůček
Ivin nejvlezlejší ctitel. 
A Sašino dvojče.  Je 
přesvědčený, že 
s ním Iva bude jednou 
chodit. Nemá pravdu. 
Ozzák si o něm myslí, 
že to je nadějný mladý 
muž. Iva že je debil.
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