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1.

Základní údaje o Dobré společnosti

Název:

Dobrá společnost, zapsaný spolek

Adresa:

Hromádky z Jistebnice 607, Chotěboř, 583 01

Právní forma:

Spolek

IČ:

01850661

Den vzniku:

1. července 2013

Email:

dobraspolecnost@centrum.cz

Webové stránky: www.dobraspolecnost.org
Telefon:

+420 603 400 218

Bankovní spojení: 2300448420/2010
Předseda spolku: Ing. Tomáš Dostálek

2.

Charakteristika Dobré společnosti

Dobrá společnost je spolek založený skupinou přátel z Chotěboře a okolí, který vznikl 1. července 2013. Jeho cílem
je aktivně se podílet na kulturním a společenském dění, propojovat rozmanité lidi různého věku i zálib, ovlivňovat
atmosféru města a také pracovat na smysluplném rozvíjení a oživení veřejného prostoru. V současné době má
sedm členů.
Dobrá společnost organizuje pro veřejnost celou řadu kulturních a společenských akcí, z nichž některé se konají
pravidelně:
-

promítání dokumentů z cyklu Promítej i ty!

-

diskuse nad vybranými knihami v rámci Čtenářských dílen

-

promítání nezávislých filmů z cyklu Dělám kino

-

vystoupení básníků při Adventním poetickém setkání

-

společensko-charitativní akce Dobropiknik

-

komunitní setkání s názvem Sousedská výměna

-

prezentace zajímavých místních projektů s názvem Lokál

Při pořádání těchto akcí spolupracujeme s jednotlivci či dalšími místními organizacemi (Městská knihovna Ignáta
Herrmanna a Informační centrum Chotěboř, CEKUS, Základní umělecká škola Chotěboř, Gymnázium Chotěboř,
Ekoklub Gymnázia Chotěboř, Chotěbořská skupina Amnesty International, Junior, Muzeum Chotěboř, Kinocafé
Velký Voči, Panský dům).

3.

Činnost Dobré společnosti v roce 2015
V roce 2015 jsme pokračovali nejen v organizaci našich pravidelně se opakujících akcí, ale podařilo se nám

zorganizovat i několik velmi zajímavých jednorázových akcí. Potěšitelnou zprávou je, že počet návštěvníků
neustále roste a daří se nám tak zvyšovat okruh našich příznivců.
Promítání dokumentů z cyklu Promítej i ty!
Tempo promítání dokumentů z cyklu Promítej i ty!, jenž zastřešuje organizace Člověk v tísni, jsme v roce 2015
mírně zvolnili, i tak jsme ale uskutečnili celkem tři projekce. Divácky nejúspěšnějším snímkem byla Jízda na hraně
(více než 20 diváků) popisující nelehký životní osud jednoho z nejlepších snowboardistů světa. Promítání
dokumentu o problémech s nedostatkem pitné vody H2Omx doprovodila diskuse s naším vzácným hostem, PhDr.
Ivanem Ryndou, předním českým sociálním a kulturním ekologem. Své diváky si našel i dokument Putinovy hry,
který odhaluje zákulisí příprav zimních olympijských her v Soči.

Jízda na hraně, 2. 3. 2015

H20mx, 10. 12. 2015

Čtenářské dílny
Pět povedených diskusí nad pěti zajímavými knihami – to je bilance roku 2015 u Čtenářských dílen, v rámci kterých
sdílíme své čtenářské zážitky. V průběhu roku jsme opustili prostory chotěbořské knihovny a přesunuli se do méně
formálního prostředí chotěbořských hospůdek. Poslední kabriolet, Král Krysa, 1Q84, Lucemburská zahrada a
S elegancí ježka – velmi rozmanitý výběr knih, velmi různorodé hodnocení. A také rekordní účast – diskuse nad
knihou Michala Ajvaze se zúčastnilo 11 diskutujících!

Lucemburská zahrada, 30.10.2015

nová podoba plakátu na Čtenářské dílny

Promítání nezávislých filmů z cyklu Dělám kino
V roce 2015 proběhlo jedno promítání z cyklu Dělám kino, v rámci kterého divákům umožňujeme poznat zajímavé
filmy, které se nedostanou do běžné filmové distribuce. Jednalo se o snímek Caesar musí zemřít z prostředí jedné
z nejtvrdších italských věznic.

plakát na promítání filmu Caesar musí zemřít

Adventní poetické setkání
Jeden z předních českých básníků, Petr Hruška, známý ostravský básník, vysokoškolský pedagog a literární vědec,
byl vzácným hostem čtvrtého Adventního poetického setkání. Charismatická osobnost, která dokázala zaujmout
více než 20 posluchačů.

Adventní poetické setkání IV., Petr Hruška, 17. 12. 2015

Dobropiknik
Tuto charitativně společenskou akci jsme uspořádali již potřetí. Tentokráte byl její výtěžek 4924 Kč věnován
chotěbořské Pečovatelské službě, jakožto příspěvek na koupi nového auta. Dobropiknik také poctil svou návštěvou
starosta města Chotěboře Ing. Tomáš Škaryd a hejtman Kraje Vysočina Mudr. Jiří Běhounek. Více než 60
návštěvníků letos zaujalo – kromě výtečného občerstvení – i bubnování na drumbeny pod vedením Báry
Polívkové, prohlídka geoparku a přírodní zahrady vedená studenty gymnázia, koutek Gastropoezie, či výtvarná
dílnička pro děti. Dobropiknik také dostal poprvé prostor v jiných než chotěbořských periodikách.

Sousedská výměna
Téměř 30 dospělých a dětí si přišlo vyměnit na zahradu členů Dobré společnosti to, co vypěstovali, zavařili,
napekli…. Společně jsme si užili krásné srpnové odpoledne.

Sousedská výměna, 28. 8. 2015

Lokál
Prezentaci zajímavých místních projektů (a hlavně zajímavých místních lidí) jsme přesunuli do reprezentativnějších
prostor Panského domu. A vyplatilo se to. Velký počet prezentujících – a vysoký počet návštěvníků (více než 50) –
je toho důkazem. Mezi vystupujícími zaujali především Pavla Sedláčková z Dětského lesního centra Dvoreček, Iva
Kopecká z Ekocentra Chaloupky v Horní Krupé, farmářka Lucka Pelouchová ze Zastráně, Lenka Dolanová ze spolku
KRA – Kravín Rural Arts a mnozí další.

Lokál, 19. 4. 2015

Kurz Respektovat a být respektován
V průběhu jara se nám ve spolupráci s Darinou Coufalovou podařilo přímo v Chotěboři zorganizovat
celorepublikově hojně navštěvovaný a vyhledávaný kurz Respektovat a být respektován. Byl určen rodičům,
prarodičům, učitelům i dalším zájemcům, kteří se zajímají o jiný než autoritativní způsob výchovy a komunikace.
Kapacita semináře (20 účastníků) byla zcela naplněna a všichni účastníci byly kurzem (pod vedením skvělých
lektorek PhDr. Dobromily Nevolové a Soni Rýdl) nadšeni.

Respektovat a být respektován, březen 2015

Sportuj a pomáhej
V dubnu 2015 jsme se spolupodíleli na programu pátého ročníku (nejen) sportovního a dobročinného odpoledne s
názvem Sportuj a pomáhej!, který organizuje Chotěbořská skupina Amnesty International. Výtěžek této akce
12 841 Kč byl věnován vzdělávacímu centru Drokpa pro podporu vzdělání v Tibetu. Tento ročník byl, co se výtěžku
týče, vůbec nejúspěšnější.

Cvičení rodičů s dětmi v rámci Sportuj a pomáhej, 18. 3. 2015

Ukázkový seminář Krav Magy – KAPAP
V listopadu 2015 jsme zorganizovali ukázkový seminář Krav Magy – KAPAP. Pod vedením Michala Janouška a
Marcela Kubeše si přítomní vyzkoušeli nejen základní techniky této proslavené izraelské sebeobrany, ale například
i nácvik obrany proti útoku nožem či střelnou zbraní. Vysoká účast (více než 30 účastníků) nás příjemně
překvapila.

Krav Maga KAPAP, 29. 11. 2015

Den Václava Havla
Na sklonku roku jsme si připomněli i výročí úmrtí Václava Havla. Jednak připojením se k celorepublikové iniciativě
Krátké kalhoty pro Václava Havla, jednak zapálením svíček na chotěbořském náměstí. Téměř 30 svíček je důkazem, že
odkaz Václava Havla nadále žije.

chotěbořské náměstí, 18. 12. 2015
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