
Divadlo Semafor letos oslavilo še-
desát let své existence: koncer-

ty, knihami, filmem, poštovní znám-
kou a dokonce i malou výstavní 
síňkou pojmenovanou Kufřík. (Po-
všimněte si, jak se vyhýbám jménu 
Jiří Suchý, abych nepadl v podezře-
ní, že se snažím protekčně upozor-
nit na skutečnost, že se vším tím má 
něco společného můj sourozenec.)

Co se Kufříku týče, myslím, že jde 
opravdu o předzvěst muzea, 

kterého se Diva-
dlo Semafor někdy 
v budoucnu dočká. 
Zatím budiž dáno na vědomí, že je 
v Praze od 7. listopadu otevřen pro 
veřejnost Kufřík nacházející se v Ky-
jevské ulici č. 4, což je od Semaforu 
pouhých 150 metrů (za rohem). Kdo 
se chce dovědět  další podrobnosti, 
může je najít například na semafor-
ských webových stránkách. A mám-
-li se ještě jednou vrátit k otázce vyř-
čené v titulku, tedy opravdu nic není 
nemožné – když se nám například od 
roku 1997 kdesi nad hlavami motá 
mezi Marsem a Jupiterem planetka 
pojmenovaná po Divadle Semafor?
 A Ondřej Suchý

SHOWBYZNYS

V showbyznysu platí od-
jakživa jedno známé pra-
vidlo: Kdo je pravidelně 

vídán na televizních obra-
zovkách, je takzvaně v kur-
su, kšefty se mu hrnou ze 
všech stran a honorář může 
vyšponovat až do astronomic-
kých výšek. Nenajdeme kape-
lu, zpěváka, zpěvačku či mo-
derátora, kteří by se třeba jen 
na okamžik mihli v televizi, 
a neměli přitom vlastní ofi-

ciální stránky nebo na inter-
netu kontakt alespoň na za-
stupující agenturu – prostě 
možnosti pro pořadatele, jak 
si daného umělce objednat.
Kdo hledá, nenajde…

Tereza Pergnerová však jde 
proti proudu. Přestože každý 
týden účinkuje v nejsledova-
nější české televizní stanici, 
kde pomáhá lidem, s nimiž 
se osud nemazlil, svého po-

Tereza Pergnerová (45) je díky pořadu Mise 
nový domov, který běží v hlavním vysílacím 

čase na TV Nova, opět na očích. 
Místo toho, aby svou znovuzrozenou 

slávu zužitkovala a finančně se zabezpečila, drží 
se v ústraní. Proč si šlape po štěstí?
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O usměvavou 
Terezu je stále 

velký zájem.

Hlavním představitelem Semaforu 
je už po desetiletí Jiří Suchý –  
a nejinak tomu bylo i u otevření 
Kufříku.

Bude mít Semafor muzeum?
Zatím má alespoň Kufřík
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Přichází o miliony!

J V několika místnostech jsou předměty, které uplynulých 

šest desítek let tvořily podstatu Divadla Semafor.

J Tematická 
výstavka se 
možná časem 
promění ve 
stálou instalaci.

Tereza
Pergnerová


