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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 2014 
 

V roce 2014 jsme rozšířili naše pravidelně se opakující akce o promítání nezávislých filmů z cyklu Dělám kino a o 

komunitní setkání s názvem Sousedská výměna. Dále se nám podařilo uskutečnit i několik velmi zajímavých 

přednášek pro veřejnost.  

Promítání dokumentů z cyklu Promítej i ty! 

Dokumenty z cyklu Promítej i ty!, jenž zastřešuje organizace Člověk v tísni, jsme promítali v pravidelném 

dvouměsíčním rytmu. U třech dokumentů (Úžasný Ázerbajdžán, Na stupních vítězů a Všichni spolu) následovala 

po promítání diskuse s hosty z Chotěboře a jeho okolí, u jednoho filmu (Vražedná pole na Srí Lance) se nám 

podařilo na besedu s diváky zajistit hosta až z Prahy – zástupce Člověka v tísni Petra Drbohlava. V případě 

dokumentu Punkový syndrom následoval po promítání koncert kapely Bene Bend, kterou zastřešuje občanské 

sdružení Benediktus pracující s lidmi s mentálním postižením. Divácká návštěvnost byla kolísavá, největší divácký 

úspěch zaznamenal film Úžasný Ázerbajdžán s více než 20 návštěvníky. 

 

    
Úžasný Ázerbajdžán, 13. 1. 2014 

 

      

Punkový syndrom, 10. 3. 2014 

 



 

 

Čtenářské dílny 

V prvních třech měsících roku 2014 se uskutečnily hned tři Čtenářské dílny, v rámci kterých sdílíme své čtenářské 

zážitky. Věnovali jsme se knihám Sto roků samoty, Na cestě a Vyhoďme ho z kola ven (největší počet diskutujících, 

10, přilákal román Jacka Kerouaca Na cestě). Poté byly Čtenářské dílny – z důvodu mateřských povinností – 

dočasně pozastaveny a plánujeme se k nim znovu vrátit v průběhu roku 2015.  

   
Na cestě, 3. 2. 2014 

Promítání nezávislých filmů z cyklu Dělám kino 

Hlavní novinkou pro rok 2014 bylo zahájení promítání nezávislých filmů z cyklu Dělám kino. V rámci tohoto 

projektu umožňujeme divákům poznat zajímavé a často oceňované filmy, které se nedostanou do běžné filmové 

distribuce. Měli jsme možnost zhlédnout celkem čtyři filmy – Mizející vlny, Post tenebras lux, Je to jen vítr a Kuře 

na švestkách.   

 



 

 

Adventní poetické setkání 

Hlavní osobou třetího ročníku Adventního poetického setkání byla básnířka Pavla Vašíčková, která 

pochází z nedalekého Ždírce nad Doubravou a studovala na chotěbořském gymnáziu. Hudební doprovod 

jí zajistil Jan Smejkal. Téměř 20 posluchačů si tento večer pěkně užilo.   

 

 
Pavla Vašíčková a Jan Smejkal, 28. 11. 2014 

 

 



 

 

Dobropiknik 

Druhý ročník této charitativně společenské akce nám trošku zkomplikovala nepřízeň počasí, ale i přesto se 

návštěvníkům Dobropiknik moc líbil a zástupci Denního stacionáře Chotěboř, kterým jsme výtěžek akce – 2256 Kč 

– letos věnovali, byly také spokojení. Velkým zážitkem pro více než 40 návštěvníků byl netradiční koncert na 

didgeridoo výborného muzikanta Aleše Doležálka.  

 

Dobropiknik, 5. 9. 2014 

 

 



 

 

Sousedská výměna 

První ročník Sousedské výměny proběhl v komorním duchu za účasti 10 návštěvníků. Došlo k výměně toho, co si 

jednotliví hosté vlastními silami vytvořili, vypěstovali či napekli. Bylo to moc příjemné setkání, při kterém nešlo 

zdaleka jenom o jídlo. 

 

  

Sousedská výměna, 17. 7. 2014 

Muzejní noc  

V květnu jsme se podíleli na organizaci Muzejní noci v Chotěboři. Doprovodný program byl bohatý a různorodý. 

Kromě vernisáže si příchozí mohli poslechnout dobrou muziku, děti si přišly na své v detektivní hře. A došlo i na 

poezii, když na závěr večera zaznělo tmou Halasovo Já se tam vrátím. 

 

Muzejní noc, 16. 5. 2014 



 

 

Seminář o slaměném stavění 

Přes 30 návštěvníků nalákal seminář o slaměném stavění, který se uskutečnil v září. Po přednášce Jakuba Wihana, 

známého propagátora nosné slámy, došlo i na představení již realizovaných slaměných staveb z okolí Chotěboře.  

  

Slaměné stavění, 26. 9. 2014 

Cestovatelská beseda o couchsurfingu 

V listopadu proběhla přednáška Lucky Kavkové, bývalé studentky chotěbořského gymnázia, o netradičním 

cestování s využitím couchsurfingu. Téměř 30 návštěvníků mělo možnost prohlédnout si krásné fotky a 

vyslechnout zajímavé cestovatelské zážitky. 

  

Devět měsíců po Asii za babku, 14. 11. 2014 

 



 

 

Den Václava Havla 

Na sklonku roku jsme se již podruhé připojili k celorepublikové iniciativě Krátké kalhoty pro Václava Havla. 

V rámci vzpomínky jsme vyzvali spoluobčany, aby zapálili svíčky na chotěbořském náměstí a připomněli si tak 

hodnoty, které Václav Havel reprezentoval.  

 

chotěbořské náměstí, 18. 12. 2014



 

 

Příloha č. 1 – Účetní závěrka za rok 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  














