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Ohlédnutí za rokem 2022 
 
Ani v roce 2022 zvláštní potřeby divadla KiX nebraly konce. Směle jsme odhodili 
balanční kolečka a strmě se vrhli do víru událostí nového roku, kterých, věru, nebylo 
málo. Divácký sukces Postižení byl odehrán v deseti reprízách, u příležitosti Festivalu 
hrůzy se oprášily Erbenovy Svatební košile v nevšedním provedení. KiXáci se zapojili do 
dalších deseti akcí pořádaných v Buštěhradě a u příležitosti festivalu Divadelní parkování 
místním divákům představilo 3 hostující soubory.  
Ambice pro rok 2023 nejsou o nic menší, ba právě naopak. 
 
 
 
 
Aktivity roku 2022 
 
 

Přehled představení odehraných v roce 2022 

Představení Celkem v Buštěhradě mimo Buštěhrad 

Postižení 10 10 0 

Svatební košile 1 1 0 

Celkem 11 11 0 

 
 
 

KiX Buštěhradu KiX pořadatel Výjezdní angažmá 

Neautorské čtení Agonie Skřítek, který to nevzdal Halloween v zoo Zoopark Zájezd 

Zapalování čarodějnic Duše v sajrajtu  

Svatební košile Kurz sebedestrukce   

Buštěhrad na vodě  Pes a drak   

Zlatá svatba Doušů     

Běh Oty Pavla     

Jakub 50     

Halloween Buštěhrad     

Svatý Martin     

Vánoční happening     
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KIX BUŠTĚHRAĎÁKŮM 
 
 
Postižení 

19. a 21.4., 8.,9.,21.-23.10., 22.,25. a 27.11.2022 

Premiéra a dalších devět repríz diváckého trháku Postižení z pera izraelského autora 
Gura Korena, které jsme odehráli v buštěhradské AktOffce.  
 
 
Neautorské čtení Agonie  

29.4.2022 

Pestrá audio-vizuální koláž poskládaná ze střípků textů nové knihy ambiciózního a velmi 
nadějného buštěhradského autora ve velmi svévolném podání divadla KiX. 
 
 
Zapalování čarodějnic 

30.4.2022 

Odpich vysoké pece za účasti rozesmátých svačinářek, krepákových mávátek, 
malovaných dětí, významné delegace i nic nechápajících diváků. 
 
 
Svatební košile 

4.6.2022 

Svatební košile K. J. Erbena v nastudování Divadla KiX u příležitosti Festivalu hrůzy v 
zámecké Sýpce. 
 
 
Buštěhrad na vodě 

30.6.2022 

Někteří členové KiXu se opět zapojili do organizace tradičního klání na buštěhradských 
rybnících Buštěhrad na vodě a pomáhali se stavěním mol, hlídkováním na vodě a soutěží 
pro nejmenší. 
 
 
Zlatá svatba Doušů 

30.7.2022 

Pro naš buštěhradské přátele a sousedy jsme připravili blyštivou a zářící oslavu jejich 
zlaté svatby. Pro svatebčany byla přichystána zlatem hýřící překvapení s blyštícími úkoly 
a zlatou bránou. 
 
 
Běh Oty Pavla 

17.9.2022 

KiX se zapojil plně do pomoci při pořádání prvního ročníku Běhu Oty Pavla. Jeho členové 
se chopili mikrofonů a skvěle akcí provedli a pomohli vydatně i v zázemí akce při 
registracích a dalších potřebných úkolech, 
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Jakub 50 

1.10.2022 

Divadelní překvapení s příchutí máty a citrónu k L jubileu našeho drahého hereckého 
kolegy. A kde jinde než v AktOffce… 
 
 
Halloween Buštěhrad 

30.10.2022 

Na Halloween jsme oprášili své strašidelné kostýmy a pro koledující děti a jejich rodiče 
jsme připravili v Buštěhradě několik hrůzostrašných zastavení. 
 
 
Svatý Martin 

11.11.2022 

Tradiční svatomartinská akce pořádaná RC Pelíšek, do které se opět s chutí zapojili i 
někteří členové divadla KiX. 
 
 
Vánoční happening 

18.12.2022 

Každoroční vánoční happening se letos nesl v duchu vánočních ozdob. V zámeckém 
parku jsme pro přátele a sousedy vytvořili zářící vánoční stromeček a sami jej jako živé 
blyštivé vánoční ozdoby nazdobili. Ze zářících řetězů mimo stromku vznikl i obří název 
divadla a později i jiné obrazce. Spolu s hosty jsme si užili skvělou vánoční atmosféru při 
zpěvu koled a popíjení vydatného punče. 
 
 
Různé 
 
Halloween v zoo 

29.10 

Letos jsme se také poprvé zapojili do velice oblíbené akce v Zooparku Zájezd. Vzhledem 
k tomu, že v Zooparku máme svou adoptovanou svěřenkyni pštrosici emu Emičku, byli 
jsme oslovení se zapojením se do této akce. Člen souboru v převlečení za upíra pro děti 
připravil úkol spojený s trochou netopýří zoologie. Účast byla vydatná a stejně tak 
pozitivních ohlasů od dětí i rodičů. 
 
 
Během roku jsme zapůjčili naše vybavení buštěhradským spolkům, institucím i 
jednotlivcům pro realizaci veřejných i soukromých akcí.  
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POŘÁDÁ DIVADLO KIX  
 
Skřítek, který to nevzdal 

26.6.2022 

Pohádka o zamilovaném skřítkovi, kterého láska přenáší přes hory a doly, pro děti 
zahrálo Divadlo 100 opic. 
 
 
 
 
Divadelní parkování 
 
Po nevítané covidové odluce se konečně podařilo navázat na úspěšnou tradici 
divadelního minifestivalu Divadelní parkování. Letošní 7. ročník proběhl ve velmi 
komorní formě v prostorách buštěhradského ArtKlubu AktOffka. Uvítal celkem tři 
spřátelené divadelní spolky s maximální obsazeností hlediště. Letošní ročník proběhl 
s podporou Města Buštěhrad a Mikroregionu Lidického potoka. 
 
Duše v sajrajtu 

14.10.2022 

Zbrusu nová hra pro dva herce Broukovcova Kamdivadla je dramatickým šejkrem o dvou 
stárnoucích hercích, kteří se rozhodnou vytvořit si vlastní poetické představení o době 
undergroundu. Libreto hry je tvořeno spojením textů Ivana M. Jirouse, Egona Bondyho, 
Pavla Zajíčka, Ivana Wernische, Jana Wericha či Jiřího Voskovce a vše je prolínáno 
hudbou skupiny The Plastic People of the Universe. 
 
Kurz sebedestrukce 

18.10.2022 

Nevybíravá komedie z prostředí úzce zaměřených skupinových psychoterapií, která vás 
zavede na okraj humoru a ještě dál, v podání souboru Opera Žatec. 
Jednotlivé terapie vede silná a sebevědomá žena, která ještě v pauzách mezi kurzy zvládá 
pořádat velkolepou oslavu pro svého, v odborných kruzích velmi váženého, otce. Přípravy 
však začínají trochu drhnout a společně s nimi také terapie, které má naše hrdinka na 
dnešní den smluveny hned čtyři. Kurz boje proti sarkasmu, plastickým operacím i 
sebelítosti jsou pro ni skutečná výzva a každý vyžaduje zcela jiný přístup. 
 
Pes a drak 

6.11.2022 

Představení pro nejmenší o pejskovi, kterého všude vyháněli. V podání spolku Divadlo 
100 opic. 
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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 finanční podporu a vstřícnost při naší tvůrčí realizaci. 
Děkujeme Mikroregionu Lidického potoka za finanční podporu letošního Divadelního 
parkování. Honzovi Zelenkovi, Karlovi Jelínkovi a celému týmu AktOffky za perfektní 
zázemí se vším všudy. Monice Žitníkové, na jejíchž fotkách naše divadelní zážitky stále 
žijí. Kačce Vávrové za perfektní koučink naší Niny. Děkujeme našim rodinám, přátelům 
a blízkým za jejich toleranci a neutuchající podporu našeho divadelního snažení.  
 
 
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2022 jakkoliv podpořili a budeme se těšit 

na nové divadelní zážitky roku 2023. 
 
Vaše Divadlo KiX 
 
 

Specifikace položky Dotace
Skutečné 

náklady

Rozdíl 

čerpání x dotace

Vyúčtování 

dotace 

(HRAZENO Z 

1 Propagace, tisk, vazba 12 000,00 6 444,44 5 555,56 6 444,44

2 Autorské poplatky 8 000,00 12 533,50 -4 533,50 8 000,00

3 Kulisy, kostýmy, rekvizity etc. (nákup, výroba…) 26 000,00 10 190,01 15 809,99 10 190,01

4

Náklady spojené s přípravou a realizací 

představení (např.pronájem prostor, doprava, úpravy 

podia, hostování divadel etc.)

10 000,00 10 811,00 -811,00 10 000,00

5
Technické vybavení (světelná/zvuková technika, 

nákup a údržba materiálu; drobný materiál – kabely, 

žárovky etc.)

14 000,00 17 658,00 -3 658,00 14 000,00

TOTAL 70 000,00 57 636,95 12 363,05 48 634,45

Vykázáno paušálem 9 002,50

Z dotace celkem 57 636,95

Nedočerpaná dotace k vrácení 12 363,05 

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. 2023 

mailto:divadlokix@seznam.cz
http://www.divadlokix.cz/

