KUPROSPĚCHU, O.S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2005

Občanské sdružení Kuprospěchu bylo registrováno 10. 12. 2003,
činnost začalo vyvíjet od začátku roku 2004.
Tvoří jej mladí lidé, většinou studenti a absolventi středních a vysokých
škol. Nepodléháme negativním pocitům ze života na severu Čech, který
se stále vzpamatovává z následků dřívější ničivé industrializace.
Rozhodli jsme se tuto oblast neopustit, jak je u mladých lidí zvykem, a
svou aktivitou přispět ke zlepšení kvality života v Ústeckém kraji, zvláště
na Chomutovsku. Naše činnost směřuje ke kulturní a sociální regeneraci
lokality (v dříve devastovaném Ústeckém kraji zatím probíhá zejména
ekonomická a fyzická regenerace prostoru, je třeba ale "regenerovat"
také místní komunity).

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

ZAPOJIT JE DO AKTIVIT VE PROSPĚCH LOKALITY
VYTVÁŘET A REALIZOVAT PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA NEORGANIZOVANÉ
DĚTI A MLÁDEŽ
PŘISPÍVAT K ROZVOJI UMĚNÍ, KULTURY V KRUŠNOHOŘÍ I VE
SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY A ZATRAKTIVNIT TAK
LOKALITU
PROPAGOVAT CHOMUTOVSKO
PŘISPĚT K ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO CENTRA
V CHOMUTOVĚ

EKOLOGICKÝM VZDĚLÁVÁNÍM A VÝCHOVOU ZVYŠOVAT
POVĚDOMÍ O ÚSTECKÉM KRAJI A O PRINCIPECH UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE
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Projekty realizované v roce 2005:
V roce 2005 dospělo k určité profesionalizaci sdružení. Od března začalo sídlit
v kanceláři na této adrese : Cihlářská 4106, 430 04, Chomutov. Řada členů prošla školeními
s rozličným zaměřením (viz dále), podařilo se získat
jak prostředky na provoz sdružení (dotace na činnost
od Města Chomutov ve výši 30 000Kč), tak určité
prostředky na osobní odměny (díky projektům KPZ a
Ekologické výukové programy – viz dále).
K významnému posunu došlo v projektu Kulturní a
sociální centrum, k tomuto účelu byla vytipována
budova bývalého kina Evropa a přilehlé restaurace
Družba v Chomutově na sídlišti Březenecká. Město
Chomutov se rozhodlo tuto budovu sdružení
pronajmout, na sklonku roku 2005 se již konkrétně
projednávala nájemní smlouva.

Den země v podkrušnohorském zooparku
23.4.2005, Chomutov, Podkrušnohorský zoopark
Akce konaná pravidelně v Podkrušnohorském zooparku. Kuprospěchu se podílelo na dětské
sekci této akce. V tzv. dětské zoo připravilo řadu soutěží a atrakcí.

Bambiriáda 2005 Chomutov
27. – 28.5. 2005, Chomutov, areál Kamencového jezera.
Bambiriáda je přehlídka volnočasových aktivit, které nabízejí občanská sdružení věnující se
volnému času dětí a mládeže a Domů dětí a mládeže. Díky DDM Chomutov mohlo
Kuprospěchu prezentovalo na šestém ročníku Bambiriády svou činnost v této oblasti.

Prospěšná sobota
16.4.2005, Chomutov, sídliště Březenecká
Posláním Prospěšných sobot je oživit chomutovská panelová sídliště a zapojit jejich občany
do pozitivní přeměny místa, kde žijí. Děje se tak za pomoci uměleckých, ekologických a
vzdělávacích aktivit.
Dopoledne bylo určeno především dětem,
odpoledne pak již odrostlejším. Během Prospěšné
soboty bylo vysázeno 8 stromů, které byly pořízeny
z finančního daru Nadace Partnerství. Obyvatelé
místa se sázení přímo zúčastnili. Ústředním
tématem většiny her pro děti byl právě strom. Na
celkově 9 stanovištích se děti hravou formou
dozvěděli mnoho informací o přírodě a svém okolí.
Po absolvování všech soutěží na ně čekala
odměna v podobě sladkostí a malých hraček. Na
místě byla postavena mobilní čajovna, která
přivítala mnoho návštěvníků. Hudbu zajišťoval
Tesla Sound System.
Během Sobot se opět vyjevil problém panelových sídlišť – vždy několik dětí strávilo na
Sobotě celý den, ze strany rodičů o ně nebylo postaráno. Proto se Kuprospěchu,o.s.
v dalších aktivitách zaměří na tyto rizikové děti (hlavně vybudováním nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež).
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Do akce se kromě členů sdružení zapojily i dobrovolníci z řad především mladých lidí.
Celkově se již jednalo o třetí Prospěšnou sobotu, kterou jsme uskutečnili, na rok 2006
chystáme další.
Projekt podpořily : Nadace partnerství, Město Chomutov, TSMCH, soukromé osoby
zvláštní poděkování si za vstřícnost a aktivní podporu akce zaslouží Ing. Eva Veselá z
Městského úřadu v Chomutově

Erzgebirgischer Rockpreis 2005
13.8.2005,Annaberg-Buchholz,Waldschlösschenpark
V zámeckém parku v Annabergu-Buchholzi se konal 4. ročník soutěže rockových kapel z
Krušnohoří, pořádaný naším německým partnerem - Alte Brauerei, e. V. . Kuprospěchu o.s.
opět vypravilo na akci autobus s českými fanoušky a zajistilo vystoupení českých hudebních
skupin.
Z celkového počtu 8 kapel letos ČR reprezentovala seskupení: XLeft To Die z Chomutova, Eternal Fire ze Sokolova a Animal
Resources z Karlových Varů. Pozdější vítězové chomutovští XLEFT TO DIE i přes prasklou strunu na baskytaře zvládli s
přehledem své energické vystoupení, vydatně podporované
ohnivou show v podání některých členů Tesla Sound Systemu a
jejich přátel. Druzí skončili Drážďanští alternativně-rockoví Mad
Racoon, kteří se představili o 14 dní později v Chomutově na
festivalu Cumbajšpíl. Třetí se umístili Animal Resources z Karlových
Varů. Stejně jako minulý rok uváděli celou soutěž jeden český a
jeden německý moderátor.
Nutno podotknout, že i letos stála vstupenka pro české fanoušky jen 99Kč, navíc pro ty, kteří
se s námi svezli autobusem, byla v této ceně zahrnuta i cesta tam a zpět. A stejně jako vloni
připravili němečtí organizátoři z Alte Brauerei českým fanouškům bonus - dva nápoje zdarma
v ceně vstupenky.
Festival navázal a dále rozvinul přeshraniční spolupráci mladých lidí v oblasti kultury.

Cumbajšpíl – festival kultury Krušnohoří
26.-27.8.2005,Chomutov
V městském parku v Chomutově proběhl druhý ročník festivalu kultury Krušnohoří
Cumbajšpíl. V centrálním altánu se během dvou dnů představilo 17 hudebních formací z
Čech i z Německa. Největší ohlas zaznamenaly např. romská skupina Gypsy trend, kytarista
Xavier Baumaxa, němečtí Meniak a hvězda sobotního večera, legendární elektronický mág
se svou novou skupinou, Moimir Papalescu & the Nihilists.
Na louce u městského divadla se o hudební produkci postaraly různé soundsystemy pod
taktovkou chomutovského TESLA soundsystemu. Vystoupili zde i domácí hip-hopeři ZYSK &
TAZZ a jejich kolegové sprejeři vytvořili na místě zeď ze sololitových desek, kterou potom
zaplnili svými graffiti.
Třetí stage byla zřízena u městských lázní. Malá
čajovna v jurtě sloužila k odpočinku a ke hře na
bubny a didjeridoo. Festivalový prostor byl doplněn o
několik interaktivních instalací (pavoučí síť, pavoučí
nohy), které sloužily k odreagování diváků.
Na festivalu se nevybíralo vstupné. S přispěním
dobré pověsti po prvním ročníku se v městském
parku během dvou dní vystřídalo přibližně 1100
návštěvníků různých věkových kategorií. Z toho 44
přijelo díky našemu partnerovi Alte Brauerei e.V.
speciálním autobusem z německého Annabergu a
dalších 40 Němců se k nám dopravilo jiným způsobem. Mnoho diváků také přijelo z okolních
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českých měst – Klášterec nad Ohří, Žatec, Kadaň, Teplice aj. Festival tak dostál svému
účelu setkávání lidí z různých kulturních prostředí.
Celý projekt naplnil i své jiné cíle : prohloubil přeshraniční i regionální spolupráci mladých lidí
v oblasti kultury, představil velkému množství „nechomutovských“ diváků naše město jako
kulturní místo, rozšířil nabídku kulturních akcí, umožnit začínajícím umělcům z našeho
regionu vystoupení před velkým množstvím diváků a ve společnosti „zavedených“ umělců aj.
Náklady : 92 577 Kč Výnosy : 92 496 Kč
Projekt podpořily : Česko-německý fond budoucnosti, Rada města Chomutova, Tattoo
Ink Line Studio, Studio Damúza, bistro Tokajík, jazyková agentura Parole, HU HU bar,
ZKZ Chomutov, fa. Klůc, fa. ESB, Crash shop, Datus, second hand Rena, 12. ZŠ
Heyrovského,
Podkrušnohorský
zoopark,
mnoho
soukromých
osob
Partneři: Alte Brauerei, e.V, Ostudyum

Ekologické výukové programy v Podkrušnohorském zooparku
září – prosinec 2005
Obsahem projektu byla příprava a realizace ekologických výukových programů (EVP) pro
žáky chomutovských základních škol. Tématicky byly programy zaměřeny několika směry
(lidské smysly, zdroje, odpady, práva a povinnosti, globalizace a lokalizace, reklama a
spotřebitelská volba) – prohlubují a svou zážitkovou formou přibližují žákům učivo probírané
ve škole, objasňují dětem širší souvislosti v rámci přírodních cyklů a místa člověka v přírodě,
přibližují dětem přírodu jako takovou.
Souběžně s realizací EVP byla vytvořena platforma koordinátorů EVVO (Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta) z jednotlivých
chomutovských škol. Vybraní pracovníci škol se
scházejí
jednou
za
měsíc
v
prostorách
Podkrušnohorského zooparku za účelem výměny
zkušeností s prosazováním principů udržitelného
rozvoje na školách. Výsledkem těchto setkání bude
určení společné metody, jak na chomutovských
školách a v jejich okolí prosazovat základy
udržitelného rozvoje.
Tento projekt zpřístupnil dětem aktuální témata
novou formou, založenou na principech globální
výchovy a prožitkových aktivitách. Využívá se simulačních her a nejnovějších
ekovýchovných pomůcek. Pedagogům tak umožňuje získat inspiraci pro vlastní
ekovýchovnou práci.
Samotným účastníkům programů projekt přinesl možnost vytváření kladného vztahu a
respektu k životnímu prostředí a vede k uvědomění si práv, povinností a spoluzodpovědnosti
za současný a především budoucí vývoj nejen bezprostředního okolí.
Celkem se 20 ekologických výukových programů zúčastnilo 378 žáků a 20 pedagogů.
Projekt podpořily : Ústecký kraj - Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a
osvěty (EVVO) pro rok 2005.
Partner : Podkrušnohorský zoopark

KPZ – Kuprospěchu pro zaměstnanost
říjen 2005 – listopad 2006
Projekt na zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných lidí z Chomutovska.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
Konkrétně byl podpořen z Globálního grantu administrovaného Nadací rozvoje občanské
společnosti částkou cca 620 tis. Kč.
Projekt Kuprospěchu pro zaměstnanost odstartoval v říjnu 2005 a potrvá 13 měsíců. Během
prvního půlroku pracovníci sdružení prošli řadou školení a kursů (např. administrativa a
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management organizace, PR a propagace, metody individuální sociální práce). Kuprospěchu
si také pořídilo vybavení potřebné pro efektivní chod organizace. Druhá fáze projektu bude
zaměřena na zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí z
Chomutovska. Členové Kuprospěchu mezi svými vrstevníky vyhledají jedince, kteří se z
různých příčin nemohou dlouhodobě uplatnit na trhu práce a připraví pro ně program tvořený
motivačními a vzdělávacími školeními a personálním poradenstvím. Jedním z cílů bude
přimět klienty neformální cestou k absolvování některého z rekvalifikačních kurzů
chomutovského Úřadu práce.

Výnosy : cca 627 tis. Kč Náklady : cca 627 tisíc Kč (projekt trvá celkem 13 měsíců, roku
2005 se tedy týká jen část těchto financí)
Projekt podpořily : Evropská unie a státní rozpočet ČR (administrováno NROS)
Partneři projektu : Úřad práce v Chomutově, Město Chomutov, Dětský domov
v Chomutově

Kořeny
28.10.2005, Chomutov
Kuprospěchu se produkčně podílelo na vzpomínkové akci za
pokácenou lípu před supermarketem Lidl. Tento rok se jednalo
především o odhalení sochy Kořenů od Josefa Šporgyho, který na ní
pracoval 2 roky. Při příležitosti odhalení Kuprospěchu a Tesla sound
system připravili divadelní performanci s tématem kořenů a nesmyslně
pokáceného stromu.
Celá akce pak pokračovala pochodem do restaurace Tajga, kde se
uskutečnila např. výstava fotografií Daniela Černého nebo čtení ze
Šporgyho sochařského deníku. Ve večerních hodinách vše vyvrcholilo
koncertem reggae skupin Uragan Andrew a The Reggae Orthodox
v saloonu u Bizona.
Na akci se podíleli : Město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark, Kuprospěchu, o.s.,
Relikty, o.s., Tesla sound system, restaurace Tajga, saloon u Bizona

Dänts party v Jitřence
10.12.2005, Chomutov, restaurace Jitřenka
Dne 10.12.05 přijelo Chomutov navštívit cca 15 členů našeho
německého partnera Alte Brauerei e.V. Po česko-německém
turnaji ve fotbale a prohlídce města byl naplánován kulturní
komponovaný večer v restauraci Jitřenka, který byl určen i pro
veřejnost. K tanci a poslechu zahrály Harrém (dívčí ska band z
Chomutova), Noční klid (hard rock taktéž z Chomutova) a TESLA
sound system. K vidění byla i divadelní hra Židle, kterou secvičila
divadelní skupina při ZUŠ Jirkov. No a v neposlední řadě byly
promítány i filmy (např. Tetsuo 2:Body hammer či Happy end).
Celou akci navštívilo cca 100 lidí. Díky pomoci našich přátel a spolupracovníků byla akce
uspořádána jen s minimálními náklady
Výnosy : 2080 Kč Náklady : 2000 Kč

Paměti Krušnohoří
Natáčení filmového dokumentu o Němcích žijících na Chomutovsku, ve spolupráci
s občanským sdružením Relikty.
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Lidé v týmu Kuprospěchu, o.s.
Jednatelé:
BcA. Miroslav Koranda

777 762 488
mk@kuprospechu.org

Produkční, student
magisterského stupně
studia produkce na
DAMU, Praha

Martin Moulis

777 762 486
mulina@kuprospechu.org

Hudební skladatel,
absolvent Konzervatoře
Jaroslava Ježka Praha,
student VŠE, Praha

Petr Karásek

777 762 489
ikekrull@seznam.cz

Absolvent Právnické
fakulty ZČU v Plzni

Zdeněk Březina

775 292 461
bzz@kuprospechu.org

Markéta Kubalová

Překladatel z německého
jazyka, herec, studoval
Rakouské gymnázium,
Praha
Studentka oboru Sociální
777 762 487
marketa.kubalova@seznam.cz politika a sociální práce,
FSE UJEP, Ústí nad
Labem
Mnoho praktických
zkušeností v této oblasti.

Členové a spolupracovníci:
Bc. Eva Blažková

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

Eva Olahová

Studentka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
Učitelka Českého jazyka a literatury, Základů
společenských věd na gymnáziu v Kadani

Jan Březina

Student filologie FF MU, Brno, fotograf Kuprospěchu

DiS. Jaromír Křížek

Sociální pracovník, student psychologie univerzity
Palackého v Olomouci

Kamila Stehlíková

Grafička, kreativec

Petr Šichtanc

Student architektury, ČVUT Praha

Václav Brožka

Grafik, hudebník,kreativec
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Jan Rödling
Bc. Lenka Březinová

Mgr. Karel Straka

Václav Jánoščík

Student oborů žurnalistika a historie, FF MU Brno
Studentka oboru Sociální politika a sociální práce +
Psychologie, FSS Masarykovy univerzity, Brno
Mnoho praktických zkušeností v oblasti sociální práce
Absolvent PF UJEP, Ústí nad Labem a následně
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha
official environmental leader
předseda Studentského občanského sdružení Orfeus
vydavatel studentských novin Ostudyum
student magisterských oborů Filosofie, Historické vědy
a Právo a právní věda

Celkový počet spolupracovníků se stále rozrůstá, nyní je to kolem 20 lidí.
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