Ob anské sdružení Kuprosp chu bylo registrováno 10. 12. 2003,
innost za alo vyvíjet od za átku roku 2004.
Tvo í jej mladí lidé, v tšinou studenti a absolventi st edních a vysokých
škol. Nepodléháme negativním pocit m ze života na severu ech, který
se stále vzpamatovává z následk d ív jší ni ivé industrializace.
Rozhodli jsme se tuto oblast neopustit, jak je u mladých lidí zvykem, a
svou aktivitou p isp t ke zlepšení kvality života v Ústeckém kraji, zvlášt
na Chomutovsku. Naše innost sm uje ke kulturní a sociální regeneraci
lokality (v d íve devastovaném Ústeckém kraji zatím probíhá zejména
ekonomická a fyzická regenerace prostoru, je t eba ale "regenerovat"
také místní komunity).

Zam ujeme se na tyto cíle:
VYHLEDÁVAT A PODPOROVAT MÍSTNÍ TALENTY, UDRŽET JE V KRAJI A

ZAPOJIT JE DO AKTIVIT VE PROSP CH LOKALITY
VYTVÁ ET A REALIZOVAT PROJEKTY ZAM
D TI A MLÁDEŽ

ENÉ NA NEORGANIZOVANÉ

P ISPÍVAT K ROZVOJI UM NÍ, KULTURY V KRUŠNOHO Í I VE
SPOLUPRÁCI SE ZAHRANI NÍMI PARTNERY A ZATRAKTIVNIT TAK
LOKALITU
PROPAGOVAT

CHOMUTOVSKO

P ISP T K ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO CENTRA
V CHOMUTOV

16.2.2005

Projekty realizované v roce 2004:
Všechny projekty realizované v prvním roce p sobení sdružení vznikaly bez
pot ebného zázemí (nap . kancelá ). Ze získaných prost edk nebylo možné platit všechny
provozní náklady organizace. Rok 2004 byl p esto úsp šný, pokud jde o po et akcí a zájem
ze strany ve ejnosti a médií. Pro zajišt ní kontinuální innosti sdružení je t eba v roce 2005
pot ebné zázemí zajistit a vytvo it v organizaci n kolik pracovních míst.

Morgenstern v Jit ence

28.2. 2004, esko-n mecký komponovaný ve er v restauraci
Jit enka, Chomutov
ve spolupráci s Alte Brauerei, e.V z Annaberku-Bucholce
b hem ve era vystoupily chomutovské kapely No ní klid, Haj
Hou a Rock a Riot z Chemnitzu, byly promítány n mecké
experimentální filmy a odehráno esko-n mecké divadelní
p edstavení na motivy básní Ch. Morgensterna
akce se zú astnilo více než 100 lidí, 2 mikrobusy p ijelo 18
n meckých divák
Náklady: 8400 K
Výnosy: 8 480 K
Akci podpo ili: Tatoo Ink Line Studio, Bistro Tokajík

Vlajka pro Tibet

10.3. 2004, happenning na podporu samostatnosti Tibetu, Chomutov
ve spolupráci s M stem Chomutovem, Kuprosp chu a Tesla Sound Systém zajistily
ozvu ení akce a um lecká vystoupení

Prosp šné soboty

17. a 24. 7. 2004, kulturn -ekologická akce na sídlištích, Chomutov
Posláním Prosp šných sobot je oživit chomutovská panelová sídlišt a zapojit jejich ob any
do pozitivní p em ny místa, kde žijí. D je se tak za pomoci um leckých, ekologických a
vzd lávacích aktivit. Soboty zatím prob hly na dvou místech: na sídlišti B ezenecká p ed
bývalým kinem Evropa, druhá na sídlišti Jit enka p ed ZŠ Heyrovského.
Na sídlištích byla b hem Sobot postavena stanovišt , která se stala základnou pro
celodenní vzd lávací a um lecké aktivity. ást ob an se zapojila do úklidu okolí (byly
p istaveny velkoobjemové kontejnery). Dopoledne bylo ur eno p edevším d tem, které se p i
p i hrách na témata Domov, M sto, Okolí nau ily nap . jak t ídit odpady, stav ly m stskou
v ž, zábavnou formou se dozv d ly o okolí m sta. Na programu byla odpolední aktivita pro
mládež. Šlo o koncert rockové a elektronické hudby, sout ž ve stolním fotbale, kde zápisným
byly odpadky z okolí, malování. Mládež se rovn ž zapojovala do her. Sou ástí Sobot bylo
City Art Summer – místní um lci vedení MuDr. Džamilou Stehlíkovou na sídlištích vytvo ili
výtvarnou performance.
Soboty se setkaly se zájmem obyvatel. 17. ervence se b hem dne na míst vyst ídalo
zhruba 80 d tí a 30 dosp lých, na druhé sobot to bylo kolem 100 d tí a asi 70 dosp lých
(v etn mládeže). Obyvatelé byli v anket dotazováni, jak se jim žije na sídlišti a výsledky
p edloženy Rad m sta Chomutova. B hem Sobot se vyjevil problém panelových sídliš –
vždy n kolik d tí strávilo na Sobot celý den, ze strany rodi o n nebylo postaráno. Proto
se Kuprosp chu,o.s. v dalších aktivitách zam í na tyto rizikové d ti (nap . vybudováním
nízkoprahového za ízení).
O akci informovala média. Krom t ch s chomutovskou p sobností opakovan podrobné
informace o Sobotách p inášely eský rozhlas Sever, rádio Blaník, rádio Most, regionální
p íloha MF Dnes atd.
Do p ípravy akce se zapojilo mnoho mladých lidí z Chomutova (krom len Kuprosp chu,
o.s.), kte í si tak zkusili tv r í práci. Jako velmi vhodný se ukázal výb r lektora Karla Straky,
který v Praze vede ob anské sdružení zabývající se ekovýchovou, a který na Soboty
p ipravil velmi originální a smysluplné hry nejen pro d ti. Zapojením mnoha mladých lidí (a
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už um lc
i nikoli) do realizace projektu jsme naplnili jeden z cíl sdružení – ukázat
Chomutov a jeho okolí jako místo, kde se m že mladý lov k uplatnit a kvalitn využít volný
as.
Náklady: 28 850 K
Výnosy: 29 050 K
Akci podpo ily: Rada m sta Chomutova, firma Kl c, soukromé osoby

editel ZŠ Heyrovského Mgr. Miloš Zelenka na ob Soboty zap j il velké množství lavic a židlí

Erzgebirgischer Rockpreis
14.8. 2004, Annaberg-Buchholz

sout ž
hudebních
kapel
z Krušnoho í
po ádaná Alte Brauerei, e.V., Kuprosp chu,
o.s., zajistilo ú ast eských kapel a dopravilo
do
Annaberku-Buchholze autobus s 34
eskými diváky, jednatel sdružení Zden k
B ezina moderoval akci v eštin i n m in a
b hem
toho
propagoval
Chomutov,
chomutovská kapela Furt Funk obsadila
v sout ži 3. místo. Nejlépe umíst ná
n mecká kapela vystoupila o 14 dní pozd ji
v Chomutov na festivalu Cumbajšpíl.

Cumbajšpíl

27., 28.8. 2004, Chomutov
V hudebním altánu u divadla v M stském parku b hem dvou dn vystoupilo celkem 14
p evážn rockových kapel z ech a N mecka. Ne ekan velký úsp ch zaznamenalo
vystoupení legendární brn nské kapely Ty Sy áci s lídrem Petrem Vášou. Cumbajšpíl byl
jeho chomutovskou premiérou a hned mimo ádn úsp šnou.
Na druhém pódiu na louce u
M stských lázní zahráli DJ ´s Tesla Sound
Systému. Program zde doplnilo divadlo, beat
box, výtvarná dílna, oh ová show atd. Na
úprav festivalového prostoru se podíleli
scénograf Aleš Valášek (vytvá el výpravu
pro chomutovskou inscenaci Mirandolíny,
prem. 8.4. 2004) a student architetury Petr
Šichtanc.
Festival byl bez vstupného, a také proto se
setkal s velkým zájmem divák . P estože ve
stejné dny probíhalo n kolik konkuren ních
akcí (žatecká Do esná, hiphopový festival
v klubu Beltine v Jirkov atd.), v n kterých
okamžicích bylo dle našich odhad na
festivalu p ítomno až 600 divák . B hem
obou dní festival navštívilo kolem 800 lidí.
Zú astnilo se také zhruba 70 n meckých
divák , p i emž 33 jich využilo nabídky
zájezdu na festival. Za 15 Euro byli n me tí
diváci dopraveni z Annaberku do Chomutova
a zp t a na dv noci ubytováni v hotelu
TSMCH u Kamencového jezera. B hem
svého pobytu si prohlédli historické centrum
m sta a navštívili místní obchody a
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restaurace – projevil se tak multiplika ní efekt akce, kdy návšt vníci neutráceli peníze jen ve
festivalovém prostoru, ale také v okolních podnicích. N kte í mladí n me tí diváci byli
v Chomutov v bec poprvé a byli p ekvapeni krásou centra m sta i M stského parku.
Cumbajšpíl tak p isp l k propagaci m sta.
Festival byl d ležitým krokem k rozší ení esko-n mecké spolupráce mladých lidí a
um lc . V pr b hu festivalu bylo dohodnuto n kolik vým nných p eshrani ních vystoupení
(nap . kapely Furt Funk, Meniak..).
Pro vystupující um lce byl festival skv lou zkušeností, když si n kte í z nich poprvé
vyzkoušeli vystupovat ve zrychleném festivalovém tempu. P edevším muzikanti mohli vlastní
tvorbu konfrontovat s mnoha dalšími kapelami a na erpat nové podn ty pro tvorbu a získat
kontakty. Vedle sebe vystupovaly za ínající amatérské kapely s úsp šnými profesionály (Ty
Sy áci, Chemische Reiningung), což je pro um lce vždy zajímavé a inspirativní. Cumbajšpíl
velmi napomohl k propojení do té doby pom rn rozt íšt né krušnohorské rockové a
alternativní scény z obou stran hranice.
Festival byl p ínosem nejen pro um lce, ale také pro organizátory. K užšímu deseti lennému
realiza nímu týmu se postupn p ipojilo mnoho dobrovolník z ad mladých lidí, kte í m li
možnost vyzkoušet si principy týmové práce na náro ném projektu. Cumbajšpíl tak p isp l
k rozvoji místního komunitního života.
Náklady: 102 370 K
Výnosy: 102 400 K
Akci podpo ily:
esko-n mecký fond budoucnosti, Rada m sta Chomutova, Inza,
Tattoo Ink Line Studio, St echy P&P
Partne i: Alte Brauerei, e.V, Amakus.wz.cz, Ostudyum

Pochod za lípu

28.10. lenové sdružení se zú astnili vzpomínkové akce za lípu pokácenou p ed
chomutovským supermarketem Lidl

Pam ti Krušnoho í

natá ení filmového dokumentu o N mcích žijících na Chomutovsku, ve spolupráci
s ob anským sdružením Relikty

4

Lidé v týmu Kuprosp chu, o.s.
Jednatelé:
BcA. Miroslav Koranda

776 762480,
mk@kuprospechu.org

Produk ní, student
magisterského stupn
studia produkce na
DAMU, Praha

Martin Moulis

604 113276
mulina@kuprospechu.org

Hudební skladatel,
absolvent Konzervato e
Jaroslava Ježka Praha,
student VŠE, Praha

Petr Karásek

606 549286
josefk@kuprospechu.org

Student práv na Z U
Plze , poslední ro ník

Zden k B ezina

737 437082
bzz@kuprospechu.org

P ekladatel z n meckého
jazyka, herec, studoval
Rakouské gymnázium,
Praha

lenové a spolupracovníci:
Bc. Eva Blažková

Absolventka PF UJEP, Ústí nad Labem, studentka
magisterského stupn studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha

Eva Olahová

Studentka Pedagogické fakulty Z U v Plzni

Jan B ezina

Student filologie FF MU, Brno

Jaromír K ížek

Sociální pracovník

Kamila Stehlíková

Grafi ka, kreativec

Markéta Kubalová

Studentka oboru Sociální politika a sociální práce, FSE
UJEP, Ústí nad Labem

Petr Šichtanc

Student architektury,

Václav Brožka

Grafik, hudebník

VUT Praha

Celkový po et spolupracovník se stále rozr stá, nyní je to kolem 20 lidí.
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