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Obsah
1.
2.
3.

Základní údaje o Dobré společnosti
Charakteristika Dobré společnosti
Činnost Dobré společnosti v roce 2016

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 uskutečňují
pravidelně:

-

promítání dokumentů z cyklu Promítej i ty!

-

diskuse nad vybranými knihami v rámci Čtenářských dílen

-

promítání nezávislých filmů z cyklu Dělám kino

-

autorské čtení básníků při Adventním poetickém setkání

-

společensko-charitativní akce Dobropiknik

-

komunitní setkání s názvem Sousedská výměna

-

prezentace zajímavých místních projektů s názvem Lokál

-

připomínka výročí úmrtí Václava Havla pod názvem Den Václava Havla

Při organizaci 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).

3. Činnost Dobré společnosti v roce 2016
V roce 2016 jsme pokračovali nejen v organizaci našich pravidelně se opakujících akcí, ale podařilo se nám uskutečnit i
několik velmi zajímavých jednorázových akcí. V průběhu roku jsme také část našich aktivit přesunuli do našeho nově
vznikajícího komunitního a kulturního centra Zastávka194 (Kohoutův dům na chotěbořském náměstí), jehož rekonstrukci
v budoucnu plánujeme.
Promítání dokumentů z cyklu Promítej i ty!
V roce 2016 se uskutečnily dvě projekce dokumentů z cyklu Promítej i ty!, jenž zastřešuje organizace Člověk v tísni. V obou
případech se nám podařilo zajistit velmi zajímavé hosty do následné diskuse. Po dokumentu Zázračné dítě internetu jsme
v podkroví městské knihovny měli možnost besedovat (a následně si i zazpívat za doprovodu jeho heligonky) s předsedou
Pirátské strany Ivanem Bartošem. Na otázky týkající se nejen porušování lidských práv v Číně nám po filmu Hooligan
Sparrow odpovídal chotěbořský rodák Milan Kájínek, šéfredaktor české redakce časopisu Epoch Times. Toto druhé
promítání se konalo již v našich nových prostorech Zastávky194.
Zázračné dítě internetu, 22. 4. 2016

Hooligan Sparrow, 21. 10. 2016

Čtenářské dílny
Rok 2016 přinesl rekordní počet Čtenářských dílen – celkem osm večerních mezigeneračních diskusí, v rámci kterých jsme
sdíleli své rozdílné čtenářské zážitky. V průběhu roku jsme se přesunuli z chotěbořských hospůdek do domáckého
prostředí našeho komunitního centra Zastávka194. Velkým oživení byla i výjezdní Čtenářská dílna, v rámci níž jsme
navštívili Prahu.

R. Bradbury: 351 stupňů Fahrenheita, 24. 7. 2016

J. Irving: Svět podle Garpa, 24. 11. 2016, Zastávka194

Výjezdní pražská dílna - J. L. Borgese: Tajný zázrak, J. Topol: Výlet k nádražní hale, 26. 11. 2016

Adventní poetické setkání
Jeden z nejvíce oceňovaných současných českých mladých básníků a prozaiků, Marek Šindelka, byl hostem již pátého
Adventního poetického setkání. Více než dvaceti posluchačům četl úryvky ze svých povídkových knih Mapa Anny a
Zůstaňte s námi. Hudební intermezza zajistil student místního gymnázia a základní umělecké školy Marek Kuška.
Nechybělo ani tradiční zdravé vánoční cukroví a punč.

Adventní poetické setkání V., Marek Šindelka, 2. 12. 2016

Dobropiknik
Čtvrtý ročník této charitativně společenské akce jsme netradičně uspořádali v prostředí našeho komunitního centra
Zastávka194. Rekordní výtěžek ve výši 5 819 Kč jsme tentokráte výjimečně využili sami, a to na nákup skládacích židlí
určených pro naše kulturní akce. Součástí letošního Dobropikniku byl i Den evropského dědictví, v rámci kterého si mohla
široká veřejnost prohlédnout prostory Zastávky194 a zúčastnit se přednášek týkajících se historie tohoto nejstaršího
chotěbořského domu. Návštěvníci se také mohli podívat na prezentaci historicko-archeologického průzkumu Kohoutova
domu a na jeho staré fotografie. Atmosféru unikátního sklepa zvýraznila zvuková instalace slovenského umělce Jonáše
Grusky. Na závěr si návštěvníci užili koncertní vystoupení Marcela Kříže a brněnské skupiny [che]. Krátkou reportáž z celé
akce natočilo Studio Sedm a prezentovali jsme ji také v pražské Galerii Školská 28 v rámci projektu RurArtMap – zpráva o
létě na venkově.

Dobropiknik, Zastávka194, 10. 9. 2016

Sousedská výměna
Rekordní účast, krásné počasí – třetí ročník Sousedské výměny se zkrátka povedl. Strávili jsme příjemné sousedské
odpoledne, a navíc k tomu jsme si mohli jako vždy vyměnit, co jsme v letošním roce vypěstovali, zavařili či napekli…

Sousedská výměna, 25. 8. 2016

Den Václava Havla
K pátému výročí úmrtí Václava Havla jsme připravili ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla promítání tří dokumentů,
které se zabývaly jeho osobností a životem, a to v prostorách Zastávky194. A samozřejmě nechybělo ani již tradiční
zapálení svíček na chotěbořském náměstí a ohrnutí nohavic, kterými chceme připomenout hodnoty, které Václav Havel
reprezentoval.

Den Václava Havla, 18. 12. 2016

Sportuj a pomáhej
I v roce 2016 jsme se spolupodíleli na programu dalšího ročníku (nejen) sportovního a dobročinného odpoledne s názvem
Sportuj a pomáhej!, který organizuje Chotěbořská skupina Amnesty International při místním gymnáziu. 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.

Sportuj a pomáhej, 18. 3. 2016

Čtenářská inspirace
První čtenářská inspirace přilákala spoustu maminek, které měly možnost navzájem si vyměnit tipy na zajímavé knihy pro
děti předškolního a mladšího školního věku. A také si tyto knihy mohly společně s dětmi prohlížet a listovat jimi.

Čtenářská inspirace, 6. 12. 2016

Přednášky
V roce 2016 jsme zorganizovali dvě zajímavé přednášky – O českých Srbech a Banátu a Všední život v současném Tibetu.
První z nich se ujala chotěbořská rodačka Ilona Kirchnerová, která v tamější komunitě učí češtinu naše krajany, druhou
měli na starosti rodilý Tibeťan Yeshy a jeho česká manželka Hanka.

O českých Srbech a Banátu, 7. 4. 2016

Všední život v dnešním Tibetu, 2. 6. 2016
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