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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 šest
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

-

autorské čtení básníků při Adventním poetickém setkání

-

společensko-charitativní akce Dobropiknik

-

komunitní setkání s názvem Sousedská výměna

-

připomínka výročí úmrtí Václava Havla pod názvem Den Václava Havla

Při organizaci těchto akcí spolupracujeme s jednotlivci či dalšími místními organizacemi (CEKUS, Základní umělecká škola
Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, Ekoklub Gymnázia Chotěboř, Chotěbořská skupina Amnesty International).

3. Činnost Dobré společnosti v roce 2017
V roce 2017 jsme se věnovali především organizaci našich pravidelně se opakujících akcí – jednu z nich (náš tradiční
Dobropiknik) jsme ale bohužel z časových důvodů museli vynechat. Uskutečnili jsme i několik jednorázových akcí a
současně jsme pokračovali v dalším budování našeho komunitního a kulturního centra Zastávka194 (Kohoutův dům na
chotěbořském náměstí).
Promítání dokumentů z cyklu Promítej i ty!
V roce 2017 proběhly tři projekce dokumentů z cyklu Promítej i ty!, jenž zastřešuje organizace Člověk v tísni. Všechny se
již uskutečnily v Zastávce194 a po všech jsme divákům nabídli možnost diskutovat se zajímavými hosty. Naše pozvání
přijali Filip Vrlík z iniciativy Zachraň jídlo, Marek Bělor z organizace Auto*Mat a Leoš Mačák z iniciativy Tichý svět.
Třešničkou na dortu pro nás bylo slavnostní předání ocenění Zlatý promítač, které jsme obdrželi od zástupce Promítej i ty!
Petra Nusky – jako první v republice.
10 miliard – co máte na talíři?, 10. 2. 2017

Kola versus auta, 13. 5. 2017

Čtenářské dílny
Stejně jako v předchozím roce jsme zvládli celkem osm Čtenářských dílen – celovečerních mezigeneračních diskusí,
v rámci kterých jsme sdíleli své rozdílné čtenářské zážitky. Zopakovali jsme také oblíbenou výjezdní Čtenářskou dílnu,
v rámci níž jsme tentokráte navštívili Zlín, kde jsme se v místním divadle zúčastnili premiéry divadelní hry Idiot.

F. M. Dostojevskij: Idiot, 3. 3. 2017

H. Androniková: Zvuk slunečních hodin, 20. 10. 2017

Výjezdní zlínská dílna – premiéra divadelní hry Idiot, 23. 9. 2017
Účastníci dílny s režisérem Alexandrem Minajevem

Adventní poetické setkání
Šestý ročník Adventního poetického setkání jsme věnovali Martinu Reinerovi. Tento brněnský básník, organizátor
kulturního dění a nakladatel, četl především úryvky ze svého oceňovaného románu o Ivanu Blatném s názvem Básník
(o tomto románu jsme diskutovali i na předchozí Čtenářské dílně). Nechyběla ani tradiční hudební intermezza od mladých
chotěbořských muzikantů vedených Michalem Hájkem, zdravé vánoční cukroví od místní cukrářky Kristiny Pleskačové a
punč.

Adventní poetické setkání VI., Martin Reiner, 13. 12. 2017

Sousedská výměna
Čtvrtý ročník Sousedské výměny jsme si opět moc užili. A to i proto, že – na rozdíl od předchozích let – se nám podařilo
nalákat nejen naše přátele a známé, ale dorazili i lidé z „veřejnosti“. 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, 24. 8. 2017

Den Václava Havla
K šestému výročí úmrtí Václava Havla jsme připravili ve spolupráci s CEKUSem Chotěboř divadelní představení Audience
v podání pražského divadla D21. A bylo to skvělé (nejen proto, že pivo teklo opravdu proudem). Ani letos nechybělo
tradiční zapálení svíček na chotěbořském náměstí. Přidali jsme se jako každoročně také k iniciativě Krátké kalhoty za
Václava Havla a ohrnuli své nohavice. Vším tímto chceme připomenout hodnoty, které Václav Havel reprezentoval.

Den Václava Havla, 18. 12. 2017

Sportuj a pomáhej
I v roce 2017 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. Kromě části
programu jsme zajistili i výstavu Pohádky Tibetu očima českých ilustrátorů, kterou nám zapůjčil Spolek Lungta.
(Rekordní) výtěžek této akce činil 14 821 Kč a byl tentokrát věnován tibetskému klášteru Kowang v severoindických
Himalájích na rozvoj tibetského vzdělání.

Sportuj a pomáhej, 24. 3. 2017
Ukázka z výstavy Pohádky Tibetu očima českých ilustrátorů

Jednorázové akce
V roce 2017 se uskutečnilo i několik jednorázových akcí. Ve spolupráci s Kateřinou Agudelo Ramirez jsme zorganizovali
přednášku kandidáta na prezidenta ČR Marka Hilšera, který hovořil zejména o práci českých zdravotníků v chudých
oblastech rovníkové Afriky. Poprvé jsme se také připojili k celonárodní akci Čistá Vysočina, v rámci které jsme uklidili
prostor kolem „Obecňáku“, kde si často hrají děti. A v Zastávce194 jsme na podzim promítli dva zajímavé dokumenty –
Selský rozum, který pojednává (nejen) o Andreji Babišovi a jeho podnikatelských praktikách, a dokument Svobodná Čína:
Odvaha věřit, který jsme mohli v následné debatě probrat s naším hostem a chotěbořským rodákem Milanem Kajínkem,
šéfredaktorem časopisu The Epoch Times.

Přednáška Marka Hilšera, 17. 2. 2017

Akce Čistá Vysočina, 14. 4. 2017
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