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Ohlédnutí za rokem 2021 
 

Pozitivní případy mávaly čísly, čísla statistikami, statistiky vládními opatřeními, 
virózy, karantény a lockdowny zase námi. Prostě takový další běžný dramatický rok 
s covidem v patách, vtíravé déjà-vu věštící nejasnou jevištní budoucnost. Zatímco jeden 
by už divadlu málem zamával, na naší domácí scéně probíhaly pravidelné repetice, vřely 
neúnavné diskuse, rodily se nové nápady a generátor pozitivního smýšlení spokojeně 
vrněl dál. I přes veškeré překážky, které se nám v průběhu roku postavily do cesty, jsme 
odehráli tři reprízy Vesmíru v Buštěhradě a čtvrtou (nejen) pro Pražáky v Činoherním 
klubu. Aktivně jsme se zapojili do řady akcí pořádaných našimi milými buštěhradskými.    
15.9. 2021 spatřila světlo světa naše novinka roku Letadlo, inspirovaná životem K.J. a 
jednou z filmových Divokých historek. A jako každý rok i tento byl korunován tradičním 
vánočním happeningem, kde na betlémské pavlači přišel na přetřes příběh Ježíšova 
zrození, završený příchodem tří králů.  
Nebylo toho zas až tak málo. „ … kdybych tohle viděl na divadle, tak řeknu Deus ex 
machina. To jsou takový ty historky, co nevymyslíš, poněvadž by ti je stejně nikdo 
nevěřil. Tohle se prostě musí stát.“ 
 
 
 
 
 
 
Aktivity roku 2021 
 
 

Přehled představení odehraných v roce 2021 

Představení Celkem v Buštěhradě mimo Buštěhrad 

Dotkni se vesmíru a pokračuj 4 3 1 

Letadlo 1 1 0 

Celkem 5 4 1 

 
 
 

KiX Buštěhradu KiX pořadatel Výjezdní představení 

Velikonoční hledání pokladu Otesánek 
Dotkni se vesmíru a pokračuj (Činoherní 
klub) 

Ořešínský vandráček     

Dětský den     

Letadlo     

Dotkni se vesmíru a pokračuj 3x     

Halloween     

Svatý Martin     

Vánoční happening Betlémská 
pavlač     
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KIX BUŠTĚHRAĎÁKŮM 
 
 
Velikonoční hledání pokladu 
5.4. 2021 
Vydařená sousedská akce, do které se zapojili i někteří členové našeho spolku.  
 
 
Ořešínský vandráček 
9.5. 2021 
I letos jsme se zapojili do tradiční akce Ořešínský vandráček, kterou každý rok pro děti 
pořádá RC Pelíšek.  
 
 
Dětský den 
29.5. 2021 
KiX nechyběl ani na zábavné stezce, kterou pro naše nejmenší připravili RC Pelíšek 
s Kulturním výborem. 
 
 
Letadlo 
15.9. 2021 
Karlovi k narozeninám, na tělo ušitá scénka inspirovaná jednou z Divokých historek. 
 
 
Dotkni se vesmíru a pokračuj 
1.,2. a 3.10.2021 
Tři reprízy hry Reného Levínského z výzkumného prostředí dejvické VŠCHT s pracovním 
podtitulem Geny, ženy, vteřiny aneb na křídlech octomilky až na vrchol vědy, které jsme 
odehráli v buštěhradské AktOffce.  
 
 
Halloween 
30.10. 2021 
Účast na další sousedské akci v Buštěhradě. 
 
 
Svatomartinský průvod  
11. 11. 2021 
Jako každý rok jsme se společně s RC Pelíškem zapojili do tradičního příběhu o svatém 
Martinovi.  
 
 
Betlémská pavlač 
19. 12. 2021 
Netradiční pojetí tradičního příběhu Ježíšova zrození a příchodu tří králů v rámci 
tradičního KiX vánočního happeningu. 
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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 

25.01.2021 Město Buštěhrad – zastupitelstvo kamera stream zasedání zastupitelstva 

24.02.2021 Město Buštěhrad – zastupitelstvo kamera stream zasedání zastupitelstva 

31.03.2021 Město Buštěhrad – zastupitelstvo kamera stream zasedání zastupitelstva 

28.04.2021 Město Buštěhrad – zastupitelstvo kamera, počítač s obsluhou stream zasedání zastupitelstva 

28.04.2021 ZUŠ kamera, počítač, světla stream koncertu 

14.05.2021 AktOFFka kamera, počítač s obsluhou stream Viktor 

26.05.2021 Město Buštěhrad – zastupitelstvo kamera, počítač s obsluhou stream zasedání zastupitelstva 

27.05.2021 ZUŠ kamera, počítač, světla stream koncertu 

16.06.2021 ZUŠ kamera, počítač, světla stream koncertu 

17.06.2021 ZUŠ kamera, počítač, světla stream koncertu 

24.06.2021 ZUŠ kamera, počítač, světla stream koncertu 

31.08.2021 Město Buštěhrad – zastupitelstvo kamera, počítač s obsluhou stream zasedání zastupitelstva 

23.09.2021 Město Buštěhrad – zastupitelstvo kamera, počítač s obsluhou stream zasedání zastupitelstva 

17.10.2021 KV, Pelíšek megafon, rozkládací stan podzimní jarmark 

 
 
 
POŘÁDÁ DIVADLO KIX  
 
Otesánek 
19.9. 2021 
Pohádku o Otesánkovi tak, jak ji neznáte, zahráli ochotníci z Rodinného divadla na scéně 
Art Clubu AktOffka. 
 
 
Divadelní parkování 
 
Je to už trochu ohraná písnička, ale vzhledem ke covidové situaci byla opět veškerá 
plánovaná představení, až na výše uvedeného Otesánka, zrušena.  
 
 
 
KIX REPREZENTUJE 
 
Dotkni se vesmíru a pokračuj 
10.10.2021 
Po x odkladech se nám podařilo dosáhnout cílené mety, reprízy hry Dotkni se vesmíru 
a pokračuj Reného Levínského, a to na prknech pražského Činoherního klubu.  
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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.  
 

 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme městu Buštěhrad za důvěru, vstřícnost a podporu, finanční i morální. 
Děkujeme Honzovi Zelenkovi a Karlovi Jelínkovi za útulný domov a péči. Monice 
Žitníkové za dokumentaci našich akcí. 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. 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 2021 jakkoliv podpořili a budeme se těšit 

na nové divadelní zážitky roku 2022. 
 
Vaše Divadlo KiX 
 
 
 
 

 

Specifikace položky Dotace 2021
Skutečné 
náklady

Rozdíl 
čerpání x dotace

Vyúčtování 
dotace

1 Propagace, tisk, vazba 9 000,00 2 618,43 6 381,57 2 618,43

2 Autorské poplatky 11 000,00 16 712,50 -5 712,50 11 000,00

3 Kostýmy,kulisy,rekvizity (nákup, výroba…) 19 000,00 21 303,70 -2 303,70 19 000,00

4
Náklady spojené s přípravou a realizací 
představení (např.pronájem prostor, doprava, podium, 

8 000,00 5 400,00 2 600,00 5 400,00

5 Technické vybavení 20 000,00 21 917,00 -1 917,00 20 000,00

TOTAL 67 000,00 67 951,63 -951,63 58 018,43

Vykázáno paušálně 9 933,20

Z dotace celkem 67 000,00

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
PŘEHLED
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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. 2022 


