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ÚVODEM

      Rok 2020 byl vlivem celosvětové pandemie Covid-19 rokem mimořádným a vymykajícím se jakýmkoli 
zkušenostem současných generací. Stejně tak bude výjimečný i tento dokument, který se od těch z předcho-
zích let bude výrazně lišit. Všechny aktivity Divadla Gong a s ním spjatých organizací – Divadla AHA!, Obec-
ního domu ve Vysočanech a Klubu Kocour – byly po mnoho měsíců negativně ovlivněny a zásadně reduko-
vány protiepidemickými opatřeními vlády, která vstoupila v platnost 10. března 2020 a pak opět na začátku 
října téhož roku.
      Vedení a zaměstnanci Divadla se v čase vynucených přestávek začali zabývat novými aktivitami, a to jed-
nak těmi, jimiž se pokoušeli zaplnit všeobecné kulturní vakuum, dále veřejně prospěšnými činnostmi, a také 
renovací a vylepšením zázemí a infrastruktury všech institucí pod Gong spadajících. Zásadním počinem je 
start online aktivit, které byly nabídnuty veřejnosti poprvé v historii fungování Divadla, a to zcela zdarma. 

Divadlo Gong se zapojilo do akce Majáky pro kulturu.
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2020 V GONGU ANEB PODIVNÝ ROK

         Měsíce leden a únor probíhaly v Divadle Gong v duchu minulých let. Návštěvnost většiny akcí byla 
v těchto zimních měsících tradičně velmi vysoká. Proběhlo hned několik mimořádných akcí. Velkou pu-
blicitu si vysloužily dva akustické charitativní koncerty zpěváka Xindla X, vyprodané již dlouho dopředu, 
jejichž výtěžek byl věnován na výstavbu dětského hospicu Dům pro Julii. V pátek 17. ledna mělo v Gongu 
premiéru nové nastudování úspěšné komediální hry Roberta Bellana Normální debil, které se s nadhledem 
věnuje dospívání za časů minulého režimu. S velkým zájmem veřejnosti se setkaly koncerty Ondřeje Havel-
ky a jeho Melody Makers, skupiny Asonance nebo legendy české folkové scény Nezmaři. Sál do posledního 
místa zaplnily i populární hvězdy české stand-up comedy Zdeněk Izer a Lukáš Pavlásek se svými show. Jak 
je v posledních letech zvykem, velký prostor dostává v Divadle Gong činohra, a to jak v podání profesionálů, 
tak i ochotníků.  Na tomto místě bychom pak rádi vzpomněli na večer 26. února, kdy se v na pódiu obje-
vila v jednom ze svých posledních vystoupení nedávno zesnulá Hana Maciuchová. Celkově se v roce 2020 
uskutečnilo v Divadle Gong pouze 67 odpoledních a večerních akcí (10 koncertů, 51 pořadů divadelního či 
recitálového charakteru, 1 taneční akce a 5 ostatních událostí jako je přednáška či pořad pro seniory). DG 
navštívilo celkem 10 986 osob. Zrušeno muselo být 139 naplánovaných akcí a cca 15 akcí (které u nás pravi-
delně probíhají), muselo být z dramaturgického plánu vyřazeno. 
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      Hojně navštěvované byly na počátku roku i divadelní pohádky a hry pro mládež Divadla AHA!, které 
má v Gongu svoji domovskou scénu. Až do 10. března 2020 se stihlo odehrát nadstandardních 45 předsta-
vení pro 7955 diváků. Po zavedení mimořádných protiepidemických opatření došlo k postupnému zastavení 
veškerých aktivit projektu Gong dětem. Kromě běžných představení musela být zrušena i dubnová premiéra 
eko-představení Matka Ze-Mě včetně zkoušek. V omezených podmínkách se ji na podzim podařilo odpre-
miérovat alespoň v podobě scénického čtení s následnou interaktivní besedou. 
      Rok 2020 byl poznamenán pandemií i ve vzdělávací oblasti a volnočasových aktivitách DG. V Obecním 
domě ve Vysočanech (OD) proběhlo pouze 913 kurzů, workshopů či přednášek, které jako svou volnoča-
sovou aktivitu využilo 3636 lidí. Plánem pro rok 2020 bylo díky různorodé skladbě kurzů a přednášek ma-
ximálně využít kapacity prostor OD. Jen necelé čtyři měsíce a za přísných hygienických opatření probíhaly 
individuální hudební kurzy, herecké kurzy, tvůrčí psaní, kreslení, jóga, aerobik, hooping a břišní tance. Ter-
míny jednorázových přednášek a rukodělných workshopů (kineziologie, mykologické přednášky, keramika) 
musely být často rušeny či překládány. 

Cvičení jógy v Obecním domě má dlouholetou tradici.

Z nabídky kurzů se podařilo uskutečnit několik hodin kreslení pro děti i dospělé.
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      V Klubu Kocour je za běžných okolností možné uspořádat přibližně 30 až 40 koncertů ročně, v roce 2020 
kvůli pandemii Covid-19 a nařízení vlády o zákazu zpěvu a hromadných akcí uspořádal Klub Kocour (KK) 
jen 11 koncertů, kterých se zúčastnilo 350 diváků. Zrušeno bylo 30 plánovaných koncertů, neboť se mohlo 
hrát jen čtyři měsíce z deseti. 

DIVADLO GONG BĚHEM PANDEMIE COVID-19

      První dny mimořádných protiepidemických opatření v březnu 2020 se nesly v duchu horečné organizace. 
Prvním postiženým pořadem, který se musel na poslední chvíli rušit, byl vyprodaný koncert skupiny Hop 
Trop, původně naplánovaný na 10. března. Během krátké doby bylo nutno zvýšené komunikace mezi zaměst-
nanci Gongu, vystupujícími umělci a jejich zastupujícími agenturami, veřejností a Oddělením kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Prahy 9. Dojednaná představení byla hromadně překládána v naději na brzké odeznění 
epidemie. 
      Po počátečním stavu nejistoty bylo nutno se rychle adaptovat na nové podmínky ve chvíli, kdy bylo jasné, 
že mimořádná situace bude mít trvalejší charakter. Divadlo Gong se v prvních týdnech epidemie stalo výdej-
ním místem ochranných roušek, které začali někteří zaměstnanci sami vyrábět.  Jiní se aktivně zapojili do po-
moci ostatním, zejména seniorům, kterým distribuovali obědy a potraviny. Připravilo se též cca 600 krabiček 
cukroví a různé velikonoční ozdoby a rozvážely se dárky zaměstnancům nemocnic a policie, seniorům 
a učitelům do škol. 

Rozvezli jsme dárkové balíčky členům IZS.4



      Vedení divadla se pro dobu, kdy zůstaly dveře Gongu veřejnosti na delší dobu zavřeny, rozhodlo zaměřit 
svoji pozornost na rekonstrukce a obnovu zázemí. Proběhlo technické zhodnocení budov Divadla Gong 
a Obecního domu a následně několik potřebných oprav a renovací.
      K těm nejzásadnějším patřila kompletní rekonstrukce odpočinkové zóny pro herce a účinkující. Byl také 
opraven strop a osvětlení na Velké scéně Divadla Gong. Během tohoto procesu byla do prostoru nad stropem 
uložena schránka se vzkazem pro budoucí generace a s dobovými předměty. Byly též vymalovány herecké 
šatny, foyer a zákulisí a opravena opona. Revizi byly též podrobeny elektrické rozvody a zařízení budovy, 
a následně byla provedena výměna nouzového osvětlení a instalace úsporného osvětlení v technických pro-
storách divadla.
      Potřebné opravy proběhly též v a na budově Obecního domu ve Vysočanech. Byla rekonstruována podla-
ha baletního sálu, vyměněna podlahová krytina ve sportovních šatnách a opravena keramická pec v ate-
liéru. Provedena byla také obnova střechy a prostor poškozených při zatečení vody a výmalba interiérů. Byly 
vykonány nutné elektroopravy a instalován nový systém zpřístupnění a zabezpečení budovy – videotelefon. 
V souvislosti s nákazou Covid-19 byly nakoupeny potřebné dezinfekční stojany a kvalitní čisticí stroje a bylo 
zavedeno pravidelné ozónovaní prostor. 

Do schránky nad opravovaným stropem byl uložen vzkaz 
budoucím generacím.
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OBNOVENÍ UMĚLECKÉ ČINNOSTI

      Ačkoli bylo hlavní poslání DG zásadně omezeno, začaly se postupně objevovat nové možnosti, jak dostat 
kulturu k lidem. Během výluky jsme zorganizovali desítku koncertů pro Domov seniorů. Členové a spolupra-
covníci Divadla AHA! přichystali dětem pro dobu lockdownu kreativní dílny na facebooku. Na této platfor-
mě a zároveň v časopise Devítka začaly být také zveřejňovány tipy lektorů kurzů Obecního domu a desetidíl-
ný historický znalostní kvíz, doprovázený unikátními snímky dlouholetého fotografa DG Jana Šilara, který 
během pandemie třídil bohatý archiv naší instituce.V dubnu bylo ve spolupráci s agenturou Kulturníportál.cz 
v prostorách divadla zahájeno pravidelné nahrávání audiopohádek pro pořad Čtení do ouška. 

Díky rozsáhlému fotoarchívu vznikl historický kvíz.
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OBDOBÍ ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ

      Během krátkého údobí mezi první a druhou vlnou koronaviru se podařilo uskutečnit několik pořadů 
z večerního programu DG. Ojedinělým počinem projektu Gong dětem v podzimním kalendáři zůstala 
loutková pohádka pro nejmenší O statečném kováři Mikešovi. Další plánovaná premiéra, vánoční pohád-
ková hra Ježíšci, již nemohla být realizována a čeká na příhodnější podmínky.  Jedna z mála akcí Klubu 
Kocour, jež se na podzim 2020 uskutečnila, byl celodenní hudební festival alternativních skupin a interpretů 
Kocourfest, který tradičně proběhl v prostorách Na Dvorečku. 20. září jsme se podíleli na organizaci a účin-
kování ve dvou koncertech v Domově seniorů Novovysočanská v rámci akce 9+1 pořádané městskou částí 
Praha 9. Svou činnost nakrátko obnovilo i oddělení kurzů. Termíny jednorázových přednášek a rukoděl-
ných workshopů musely být opět často rušeny či překládány, nicméně byly rozšířeny o úspěšný mozaikový 
workshop, který se zrealizovat podařilo. Proběhla i oblíbená mykologická přednáška.

V krátkém období uvolnění restrikcí proběhl další ročník Kocourfestu.

Loutkové představení O statečném kováři Mikešovi potěšilo nejmenší diváky.7



Tradiční štědrodenní pohádka O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi se 
tentokrát posunula do online prostoru.

Vánoční hudební online přenosy byly věnovány především seniorům v izolaci. 
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KONEC ROKU A ADVENT

      Každoroční akce vyžadující dlouhodobou přípravu (např. Vysočanský (ba)binec, Advent v Obecním 
domě) musely být vzhledem k nejisté epidemiologické situaci zrušeny. S ohledem na nestandardní situaci 
byla věnována pozornost plánování nových online kurzů se stávajícími i novými lektory, které by mohly 
i v budoucnu obohatit portfolio aktivit OD. Za zmínku stojí také koncert skupin Mrakoplaš a Isara, který 
v Klubu Kocour proběhl bez diváků v rámci online projektu eŠňůra.
      V závěru roku se podařilo v součinnosti s radnicí MČ Prahy 9 realizovat projekt Vánoce na dálku, který 
nabídl divákům možnost sledovat několik kulturních akcí alespoň prostřednictvím internetu. Především 
seniorům byly určeny koncerty vážné hudby a legendárních světových melodií. S velkým ohlasem se setkal 
záznam tradičního vánočního pohádkového představení O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi, který 
byl na četné žádosti k dispozici online o několik dní déle místo původně plánovaných 24 hodin.

ZÁVĚREM

      Rok 2020 postavil zaměstnancům Divadla Gong, jako ostatně všem lidem, nečekané překážky v jejich 
práci. Teprve čas ukáže, jak hlubokou ránu zasadí kultuře pandemie Covid-19. Příjemným zjištěním však 
zůstává fakt, že těžké doby dokáží lidi motivovat k nebývalým výkonům a vynalézavosti. Bylo tomu tak 
i v našem divadle, jemuž během pandemie zůstali věrni všichni jeho zaměstnanci, soustavně vymýšlející nové 
možnosti, kterými by mohli přispět k šíření kultury, což je ostatně naším základním a prvořadým posláním. 
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