


Ohlédnutí za rokem 2020

Na konci roku 2019 jsme slibovali spoustu akcí. S kartami našich optimistických
vyhlídek  však  nemilosrdně  zamíchala  vyšší  moc  a  z důvodu  vyhrocené  epidemické
situace a s ní spojených restrikcí nám byl náš akční prostor značně ořezán. Některé naše
plány  se  nám  podařilo  uskutečnit  ještě  před  vypuknutím  covidového  šílenství.
V průběhu roku jsme využili světlých momentů rozvolnění vládních opatření a odehrát
několik představení. Slibovaná premiéra nového kousku však zůstala viset ve hvězdách.
Stejně jako naše kýžená repríza Vesmíru v Činoherním klubu… Dva zimní happeningy
jsme přenesli  do virtuálního světa a nabídli  divákům možnost sledování Rozsvěcení
vánočního stromku a netradiční RybOffky v přímém online přenosu.
Přes nepřízeň osudu nepodléháme skepsi, práce na nové hře jsou v plném proudu a my
pevně věříme, že se o novou komedii budeme moci s našimi diváky co nejdříve podělit.

Aktivity roku 2020

Přehled představení odehraných v roce 2020

Představení Celkem v Buštěhradě mimo Buštěhrad

Dotkni se vesmíru a pokračuj 4 4 0

Sex na vlnách 2 1 1

Celkem 6 5 1

Přehled zrušených představení  v roce 2020

Představení Celkem v Buštěhradě mimo Buštěhrad

Dotkni se vesmíru a pokračuj 11 4 7

Sex na vlnách 1 0 1

Představení pořádaná Divadlem KiX 5 5 0

Celkem 17 9 8
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KiX Buštěhradu KiX pořadatel Výjezdní představení

Ples školy
Čertík Uhlík (Rodinné 
divadlo)

Sex na vlnách (Hřebeč)

Dotkni se vesmíru a pokračuj 4x

Čarodějnice

Sex na vlnách

Čertík Uhlík

Adopce Emu

Svatý Martin

Rozsvěcení stromečku

RybOffka

KIX BUŠTĚHRAĎÁKŮM

KiXBar (Ples buštěhradské ZŠ)
7. 2. 2020
Originální čarodějný bar s  obsluhou z  řad KiXu, s pestrou nabídkou míchaných nápojů
a netradičním fotokoutkem. 

Dotkni se vesmíru a  pokračuj
8.2.,9.2.,14.2. a 28.9.2020
Čtyři  reprízy  hry  Reného  Levínského   z  výzkumného  prostředí  dejvické  VŠCHT  s 
pracovním podtitulem  Geny, ženy, vteřiny aneb na křídlech octomilky až na vrchol
vědy. 

Zapalování čarodějnic 
30. 4. 2020
Když nemůžeme na čarodějnice, musí čarodějnice na nás. Jelikož zlu a malomyslnosti je
třeba  vzdorovat,  uspořádalo  divadlo  KiX  excoronavirizační  kixmisi.  Cestou  po
buštěhradských kapličkách si mohli Buštěhraďáci  převzít oheň pro domácí  hraničky,
následovat  průvod  čarodějných  bytostí  (samozřejmě  v  bezpečných  rozestupech  a
v rouškách) či celou parádu sledovat online z bezpečí domova. Zahuštěný vývar z této
vydařené akce podáváme zde: https://youtu.be/-cOhOv2UYb4

Sex na vlnách 
28. 6. 2020
Repríza divácky úspěšné hry kanadského autora Norma Fostera.

V  nočním  městě  se  dá  zabloudit  docela  snadno.  Také  v  osobních  vztazích  může
vzniknout dost nepřehledný labyrint. A  ve škále východisek je pak odvážné rozhodnutí,
vyznání,  přiznání,  odpuštění  nebo smíření.  Všichni  máme naději  najít  cestu.  Derek,
Melody, Lou, Laura, Davey, Yolanda, Charlie, Nick, Betsy, Eddie, Susan, Jerry, Sandy i 
Tommy  jsou  na  tom  stejně.  Nezáleží  na  tom,  jestli  zvolí  ten  nejlepší  způsob.
Následováníhodná je v  první řadě jejich odvaha k  ohlédnutí. A  podívat se upřímně do
klikatých stop, které po sobě zanecháváme, je možná právě ta správná metoda. A  pak je
tu ještě možnost vzít si taxíka… no, ale … ale jo, i  to je možnost.
Adopce Emu
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30. 8. 2020
Na sklonku letních prázdnin se KiX stal adoptivním rodičem. Pod svoji ochranu vzal
pštrosici  (která  z druhového  hlediska  vlastně  pštrosicí  není)  Emu  Destinovou  ze
Zooparku  Zájezd.  Slavnostní  uvítání  do  rodiny  bylo  zahájeno  hlubokou  sondou  do
historie marného boje australské armády s neporazitelným hejnem těchto běžců. Aby se
naše schovanka cítila mezi svými, adopční tým se zahalil do peří a barev Aboridžinců a
pohostil ji  dvěma štědrými mísami zeleninového salátu. Následovala série aktivit pro
děti návštěvníků Zooparku s rozličnými hrami a oblíbeným malováním na obličej.

Svatomartinský průvod 
11. 11. 2020
Jako každý rok jsme se společně s RC Pelíškem zapojili  do tradice Svatého Martina.
Vzhledem k omezení musel svatý Martin putovat na svém bílém koni za dětmi spolu s
paní Zimou, žebrákem a průvodci.

Rozsvícení vánočního stromku
28. 11. 2020
Letos jsme se ujali rozsvícení vánočního stromku na nádvoří buštěhradského zámku. 
Nic jsme nepodcenili a dodrželi všechna striktní opatření. Celá akce se vysílala online. 
Ke zhlédnutí zde: https://www.divadlokix.cz/rozsveceni-vanocniho-stromku/ 

Malá kakOFFonní RybOFFka
20. 12. 2020
Malá kakOFFonní RybOFFka s rep.  -  filosofickými prvky v nastudování divadelního
filharmonického  orchestru  pod  taktoffkou  dirigenta  Vitoria  Emanuelle  Proscuitto.
Slavnostní  premiéry  se  zúčastnili  též  umělci  ze  ZUŠ  Buštěhrad  a  buštěhradského
pěveckého sboru. 
Ke zhlédnutí zde: https://www.facebook.com/divadlokix/videos/2903032973354470 

Různé

Během  roku  jsme  zapůjčili  naše  vybavení  buštěhradským  spolkům,  institucím  i
jednotlivcům pro realizaci veřejných i soukromých akcí. 

Přehled zapůjčeného vybavení/obsluha

Datum Komu Zápůjčka Akce

18.1. KV / Collegium 419 židle s podsedáky, nahrávací zařízení Novoroční koncert

28.1. Pelíšek audio s mikrofonem + přívoz a 
zapojení

Členská schůze

1.2. Pelíšek audio s mikrofonem + přívoz a 
zapojení

Ples princů a princezen

17.4. Matěj Al Ali projektor Soukromá akce

11.6. Bokoffka - Eva 
Turnová

světla na koncert Veřejný koncert

20.6. Bokoffka - Herna světla na koncert Veřejný koncert

26.6. ZŠ audio s mikrofonem, noční zapojení a 
příprava

Rozloučení se školním 
rokem

26.6. Plášek Mikuláš audio Soukromá akce

28.6. Bokoffka - USB světla na koncert Veřejný koncert
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2.7. Letní kino audio Veřejná akce

9.7. Letní kino audio Veřejná akce

16.7. Letní kino audio Veřejná akce

23.7. Letní kino audio Veřejná akce

30.7. Letní kino audio Veřejná akce

6.8. Letní kino audio Veřejná akce

13.8. Letní kino audio Veřejná akce

20.8. Letní kino audio Veřejná akce

27.8. Letní kino audio Veřejná akce

16.12. Zastupitelstvo MÚ stream - obsluha Veřejné zasedání (stream)

19.12.
Bokoffka - AllRight 
Band

světla na koncert, včetně obsluhy Online koncert (stream)

POŘÁDÁ DIVADLO KIX

Čertík Uhlík
28. 6. 2020
Loutková  pohádka  o  tom,  co  se  stane,  když  se  v  pekle  narodí  miminko.  V podání
Rodinného divadla na scéně Art Clubu BokOFFka.

Divadelní parkování

Vzhledem  ke  zpřísněným  vládním  opatřením  byla  veškerá  plánovaná  představení
zrušena. Tím jsme přišli o následujících 5 představení:

Pes a drak
4. 10. 2020
Divadlo 100 opic mělo uvést pohádku o pejskovi, kterého všude vyháněli. Nezdálo se
totiž, že by – při tom jak vypadal, byl normální. A také že nebyl. Byl totiž kouzelný, což
nikdo netušil. Tedy… ani on to netušil. Než to však pejsek zjistil, musel odhalit záhadu
létajícího čaroděje, najít krále a zatančit si s drakem. Co taky jiného s takovým drakem
dělat, že?

Manželský psycho
10. 10. 2020
Satiricky  laděná komedie  ze  současnosti  o  životě  v  manželství  i  mimo něj  v  podání
Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice.

Kurz sebedestrukce
13. 11. 2020
Nevybíravá  komedie  z  prostředí  úzce  zaměřených skupinových psychoterapií.  Opera
Žatec.
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Poincarého domněnka
20. 11. 2020
Světová derniéra topologické komedie z pera Reného Levinského. Příběh muže, který
byl společně s Leonardem da Vincim největším univerzalistou v dějinách a to nejspíše
jen proto,  že cíleně pracoval  jen dopoledne od devíti  do jedenácti  a  zbytek vědecké
činnosti nechával výlučně na svém podvědomí. Příběh jeho přítele, o sto let mladšího,
který vyřešil problém vzdorující celé století, odmítl cenu ve výši milionu dolarů a nikdy
nepochopil, čemu se ostatní diví. Příběh ženy, která byla svou vlastní prababičkou a oba
tyto muže spojila láskou, přestože nejvíce ze všeho milovala topologii. V podání souboru
Nejhodnější medvídci.

Drak bazilišek
29. 11. 2020
Tradiční pohádka o důvtipném Kašpárkovi, udatném princi, zlém čaroději a strašlivém
drakovi v podání Rodinného divadla.

KIX REPREZENTUJE

Sex na vlnách 
28. 6. 2020
Repríza divácky úspěšné hry kanadského autora Norma Fostera v sousední Hřebči.

ČERPÁNÍ DOTACE

Díky  přidělené  dotaci  jsme  zakoupili  technické  vybavení,  kostýmy  a  rekvizity  dle
specifikace  v  žádosti  o  dotaci.  Zakoupené  vybavení  bylo  využito  při  divadelních
představeních  a  akcích,  ale  též  sdíleno  a  využito  jinými  spolky  a  organizátory  při
kulturních a společenských akcích, veřejných i soukromých . 

Specifikace položky Dotace 2020
Skutečné 
náklady

Rozdíl 
čerpání x dotace

Vyúčtování 
dotace

Vykázáno 
paušálně

1 Propagace, tisk, vazba 10 000,00 3 534,42 6 465,58 3 534,42 0,00

2 Autorské poplatky 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

3 Kostýmy,kulisy,rekvizity (nákup, 
výroba…)

28 000,00 17 386,50 10 613,50 17 386,50 0,00
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Náklady spojené s přípravou a 
realizací představení 
(např.pronájem prostor, doprava, 
podium, hostování divadel etc.)

24 000,00 23 245,70 754,30 23 245,70 0,00

5 Technické vybavení 13 000,00 13 722,00 -722,00 13 000,00 722,00

TOTAL 85 000,00 57 888,62 27 111,38 57 166,62

Vykázáno paušálně 1,25% 722,00 722,00

Z dotace celkem 57 888,62

Nedočerpaná dotace 27 111,38 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

PŘEHLED
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme  městu  Buštěhrad  za  důvěru,  vstřícnost  a  podporu,  finanční  i  morální.
Děkujeme Honzovi Zelenkovi za útulný domov a  velkou pomoc s  přípravou rekvizit a 
tiskovin  (nejen)  na  poslední  chvíli.  Karlovi  Jelínkovi  za  otcovskou  péči.  Finitovi  za
originální grafickou spolupráci.  Naší nenahraditelné Monice Žitníkové za další cenné
střípky do KiXí obrázkové historie. Milanovi Mudrovi za ochotnou technickou asistenci.
Děkujeme Jasmínce Mrkvičkové a Vaškovi Vestfálovi za pohotový plnohodnotný záskok
našeho  technika.  Matyáši  Servusovi  za  skvělou  videopodporu  při  KiXích  akcích.
Mikuláši  Pláškovi  za  bravurní  průstřihy  našich  videozáznamů.  Elišce  Žitníkové  za
věrohodné  vesmírné  záskoky  a  hereckou  participaci  na  našich  akcích.  Děkujeme
buštěhradským spolkům a  organizacím, že jsme s nimi navzdory ztížené situaci mohli
společně  uskutečnit  několik  akcí  a  zpestřit  (nejen)  kulturní  dění  v  našem  městě.
Manželům Filovým, ZUŠ Buštěhrad a Buštěhradskému pěveckému sboru za zapálenou
účast  na  vánočním uvedení  RybOffky.  Děkujeme našim věrným divákům,  že  nám i
v tomto nelehkém roce zachovali svoji přízeň.
A samozřejmě velký dík a obdiv patří našim milým partnerkám, partnerům a  rodinám
za jejich trpělivou a obětavou podporu našeho divadelního snažení…

Děkujeme všem, kteří nás v  roce 2020 jakkoliv podpořili a  budeme se těšit
na nové divadelní zážitky roku 2021.

Vaše Divadlo KiX
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Divadlo KiX, z.s.
U Studánky 122
273 43 Buštěhrad

divadlokix@seznam.cz
www.divadlokix.cz
tel.733 206 291

IČ: 04172345
Účet: 271568490/0300

Zpracováno: 19. 1. 2021
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