Občanské sdružení Kuprospěchu
Výroční zpráva za rok 2006

26.2.2007

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:

PŘISPĚT K ZALOŽENÍ KULTURNÍHO A SOCIÁLNÍHO
CENTRA V CHOMUTOVĚ
PŘISPÍVAT K ROZVOJI UMĚNÍ A KULTURY
V KRUŠNOHOŘÍ
I
VE
SPOLUPRÁCI
SE
ZAHRANIČNÍMI PARTNERY A ZATRAKTIVNIT TAK
LOKALITU
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
EKOLOGICKOU VÝCHOVOU A VZDĚLÁVÁNÍM
ZVYŠOVAT POVĚDOMÍ O ÚSTECKÉM KRAJI A O
PRINCIPECH UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
PODPOROVAT ZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ
ZLEPŠOVAT IMAGE CHOMUTOVSKA, POTAŽMO
CELÉHO KRUŠNOHOŘÍ
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Naše činnost v roce 2006:
Rok 2005 nebyl pro občanské sdružení Kuprospěchu neúspěšný. Opět jsme mohli
svou činnost plánovat a připravovat v kanceláři v Cihlářské ulici, kterou nám Město
Chomutov nadále pronajalo. Pokračovala školení, díky pokračujícímu projektu KPZ jsme měli
k dispozici i nějaké prostředky na osobní ohodnocení osob, které za něj zodpovídaly. Díky
dotaci na činnost od města Chomutov ve výši 40.000 Kč jsme mohli pokrýt také velkou část
provozních nákladů. Naše řady se za minulý rok rozrostly o celou řadu spolupracovníků a
dobrovolníků ochotných pomoci v našem snažení, někteří okrajově, někteří pouze ve svém
oboru, ale našli se i tací, kteří nám pomáhají soustavně. Získali jsme celou řadu nových
kontaktů (např. jsme získali dalšího německého partnera pro realizaci rozličných projektů –
sdružení AJZ z Chemnitzu) a zkušeností.
Kromě jednotlivých krátko a střednědobých projektů, kterým se tato zpráva věnuje
níže, a na které byl minulý rok zatím nejbohatší v naší tříleté historii, je třeba se zde
samostatně rozepsat o projektu Kulturní a sociální centrum (KaSC).
Projekt KaSC je dlouhodobým a zdaleka největším projektem sdružení, jehož detailní
popis, účel, harmonogram, přínosy apod. jsou dostupné na webových stránkách
www.kuprospechu.org. Po jednáních s městem Chomutov byla pro účely tohoto projektu
vybrána budova bývalého kina Evropa na sídlišti Březenecká s přilehlou kavárnou Družba.
Po delších jednáních
byly
oba
objekty
našemu sdružení pronajaty za symbolickou cenu 1Kč/rok s
účinností od 3.3.06.
Nemovitosti jsme
převzali v dezolátním
stavu, neboť neodolaly nájezdům vandalů a hledačů kovů, kteří se budovám systematicky „věnovali“ po dobu
zhruba jednoho roku. Jejich přičiněním na objektech vznikla několikamiliónová škoda, čímž
se budovy staly naprosto nefunkčními (např. zmizelo vše kovové, technika, okna, dveře,
poničená střecha, zejména z kavárny Družba zůstaly prakticky jen holé stěny).
Dalších několik měsíců od podepsání nájemní smlouvy jsme sváděli boj s vandaly a
zloději, kteří budovy do té doby obývali. Ve spolupráci s městem Chomutov jsme neustále
budovy zabezpečovali, doplňovali mřížoví, zámky, dveře – prakticky ob den jsme
zaznamenávali nové a nové útoky. Když se těmto výtečníkům nepodařilo do útrob budovy
proniknout, alespoň škodili – zalévali zámky lepidlem, rozbíjeli okna apod. Tato etapa
skončila až v na konci června 2006 ubytováním správce se psem.
Od té doby na budovách proběhly první práce (několikanásobný rozsáhlý úklid,
kompletní zabezpečení, 2 kusy vchodových vrat, částečná oprava střechy, kompletní
zateplení, zprovozněno jedno WC a sprcha). Konaly se také první akce, částečně
benefičního charakteru (viz dále). V bývalé Družbě již nyní funguje skate klub s U-rampou,
před dokončením je první zkušebna.
Projekt KaSC se zatím nepohybuje dopředu tak rychle, jak bychom si přáli. Na
pomalém rozjezdu se podepsaly především tyto faktory : kompletní devastace budovy,
možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU až v půli roku 2007 (při plánování
realizace projektu jsme s těmito prostředky počítali již dříve). Zatím se nám nepodařilo
sehnat strategického sponzora, získáváme pouze příspěvky menší hodnoty.
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Krátko a střednědobé projekty realizované v roce 2006:
Prospěšná sobota
13.5.06, Kadaňská ulice v Chomutově, kulturně-ekologická akce
Posláním Prospěšných sobot je oživit chomutovská sídliště a zapojit jejich občany do
pozitivní přeměny místa, kde žijí. Děje se tak za pomoci uměleckých, ekologických a
vzdělávacích aktivit. Soboty zatím proběhly na těchto místech: v roce 2004 na sídlišti
Březenecká před bývalým kinem Evropa a druhá na sídlišti Horní ves, v roce 2005 opět na
sídlišti Březenecká ve stejnojmenné ulici.
Celkově čtvrtá Prospěšná sobota se konala v lokalitě kolem Kadaňské ulice, kde je
velmi zastoupené romské obyvatelstvo. Tato lokalita byla
k oživení vybrána právě proto, že byť se nejedná o panelové
sídliště, je v těchto místech veřejný život také skoro na nule a
akce chtěla obyvatelům Kadaňské ukázat, že na ně není
zapomínáno. Navíc se jedná o oblast, která je obyvateli
Chomutova vnímána velmi negativně a Prospěšná sobota měla
přispět i k pozitivnějšímu vnímání tohoto místa a jeho obyvatel.
Celé dopoledne bohužel provázel dost silný déšť, takže
jsem dokonce začali uvažovat o ukončení celé akce. Kolem dvanácté hodiny se však počasí
umoudřilo a celá akce mohla nerušeně proběhnout. Pro děti byla připravena řada poučných
her, malování a jiné aktivity, s nimi i se staršími jsme sehráli fotbalové utkání, pro dospělé byl
připraven již tradiční „mobilní obývák“, kde jsme si s nimi povídali především o tom, jak se jim
na Kadaňské žije. Celou akci hudebně obstaral Tesla sound system, který zařídil velice
pestrou směsici všech hudebních žánrů. Odpoledne pak navíc vystoupilo několik romských
muzikantů.
Náklady : cca 2.000 Kč Výnosy : 0 Kč
(hudebníci hráli bez nároku na honorář, provozní náklady uhradili sami členové sdružení)
Akci podpořili : Přátelé a spolupracovníci sdružení

Můj koncert 2006
26.5.-27.5.06, prostory kolem městského divadla v Chomutově
Kuprospěchu vypomohlo na mezinárodním setkání dětských domovů Můj koncert
2006, které se uskutečnilo v Městském divadle v Chomutově. Cílem koncertu je zviditelnit
práci a život dětí žijících mimo své rodiny a umožnit jim tak lepší integraci do společnosti.
Kuprospěchu zajistilo dopolední program pro děti, které se připravovaly na vystoupení
(fotbal, hudební kout, hry, výtvarná dílna, soutěže aj.).

Bambiriáda 2006
26.5. a 27.5.06, Kamencové jezero v Chomutově
Bambiriáda je přehlídka volnočasových aktivit, které nabízejí neziskové organizace věnující
se volnému času dětí a mládeže a Domů dětí a mládeže. Kuprospěchu prezentovalo na
sedmém ročníku Bambiriády svou činnost v této oblasti. Na akci jsme však byli vždy až od
odpoledne, protože ráno jsme vypomáhali na akci Můj koncert.

Graffiti Jam, Kum-bál
1.7.06, bývalé kino Evropa, Chomutov
Tyto dvě propojené akce byly prvními událostmi
v bývalém kině Evropa. Ve spolupráci s chomutovskými
sprejery byly všechny ze země dostupné stěny kina a
kavárny pokryty zajímavými malbami různých námětů (i
odpůrce sprejování musí uznat, že jsou rozhodně
estetičtějším jevem než oprýskané a špinavé zdi či
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amatérské pokusy rádoby grafftistů). Objekt sám a také pro sprejování unikátní povrch
(dlaždice) přilákal větší množství sprejerů i z jiných měst republiky (např. Praha, Teplice aj.).
Navíc se od tohoto data (po souhlasu města Chomutov) rozrostla chomutovská sídliště o
další legální graffiti plochu, kterou jsou právě stěny kina a kavárny.
Večerní Kum-Bál byl benefiční kulturní akcí s volným
vstupem. Mezi účinkující patřila skupina HoubyCZky
z Klášterce nad Ohří, dále Kobra XI z Chomutova a také host
z Německa, skupina Dust in Mud z Annaberku. Kromě „živých
muzikantů zahrála i Tesla sound systém, k vidění byla
zajímavá projekce. I ve velmi poničeném kině se návštěvníci
dobře bavili, akce jich přilákala něco kolem čtyř set.
Náklady : cca 5.000 Kč Výnosy : 0 Kč
(hudebníci hráli bez nároku na honorář, provozní náklady uhradili sami členové sdružení)
Akci podpořili : Přátelé a spolupracovníci sdružení

Erzgebirgischer Rockpreis 06
15.7.06, Alte Brauerei, Annaberg-Buchholz
Soutěž rockových kapel z obou stran Krušnohoří Erzgebirgischer Rockpreis proběhla
15.7. 2006 za české účasti již potřetí. Tentokrát
se akce nekonala pod širým nebem, ale přímo v
klubu Alte Brauerei v Annabergu Buchholzi.
Hlavním pořadatelem byl opět německý partner
našeho sdružení Alte Brauerei z Annaberku.
Kuprospěchu kromě zajištění českých
účinkujících opět uspořádalo na tento festival
zájezd. Několik desítek lidí využilo nabídky, kdy
cena zpáteční jízdenky z Chomutova spolu se
vstupným činila 100 Kč. V autobuse jeli do
Annabergu diváci z Chomutova, Kadaně,
Klášterce nad Ohří, Žatce a z Jirkova.
Celkem se soutěže zúčastnilo 8 hudebních skupin, z toho 3 české a 5 německých. Již
tradičně si u mezinárodní poroty české skupiny vydobyly mimořádný respekt a hned 2 z nich
skončily na stupních vítězů, které tedy vypadaly takto : 1. Bahrainn (Klášterec nad Ohří), 2.
Noční klid (Chomutov), 3. Skaropramen (Olbernhau). Poslední český zástupce skupina
Lomo future taktéž z Klášterce obsadila nakonec čtvrtou pozici.
Akci podpořili : Česko-německý fond budoucnosti

Search for panonian treasure
21.7.-1.8.06, Slovinsko
Deset členů a příznivců chomutovského občanského sdružení Kuprospěchu strávilo
dvanáct dní od 21. 7. do 1. 8. 2006 ve Slovinsku společně s mladými lidmi z chemnitzkého
kulturního a sociálního centra AJZ a ze slovinského poradenského centra pro nezaměstnané
TIN.
V blízkosti města Murská Sobota slovinští
organizátoři
připravili
umělecké
workshopy,
účastníci pobytu navštívili několik místních
kulturních center a festivalů, během výletů po okolí
poznali přírodu a pamětihodnosti kraje.
Výměnný pobyt vedl k navázání kontaktů
mezi účastníky i mezi jednotlivými institucemi.
Setkali jsme se s muzikanty ze slovinských kapel, z nichž některá by měly
přijet i do Chomutova. Vzájemnou podporu projektů podávaných do Evropské
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unie si Kuprospěchu, o.s. dohodlo s místním mezinárodním rezidentním uměleckým centrem
Art Center Sredisce. Členové obou sdružení již navštívili Chomutov v době konání festivalu
Cumbajšpíl (viz dále).
Náklady : cca 40.000 Kč Výnosy : cca 40.000 Kč
Akci podpořili : Program Youth Evropské unie

Cumbajšpíl
25.- 26.8.06, Městský park, Chomutov
Třetí ročník festivalu kultury Krušnohoří Cumbajšpíl. Festival je již tradičně
nejpopulárnější a největší akcí našeho sdružení. Poslední víkend v srpnu ovládnou městský
park zájemci o alternativní kulturu všech forem, avšak s hlavním důrazem na hudbu.
Cumbajšpíl je česko-německou akcí, účastní se ho nejen účinkující, ale i diváci z Německa.
Festival klade důraz na lokální umělce (tj. z obou stran Krušnohoří) – mimo náš region
vystupuje jen hrstka účinkujících jako hosté festivalu. Je pořádán bez vstupného.
Letošní hudební dramaturgie byla ještě pestřejší než bylo zatím obvyklé. Během dvou
dnů jste mohli slyšet např. romského písničkáře Jána Ačo
Slepčíka, Bohemian Rapsody (hih hop z Mostu), Urraggan
Andrew (reggae z Ústí nad Labem), Hysterics (punk rock
z Teplic) či úplně nový styl elektronické
hudby tzv. „break core“, který přijel
prezentovat Ježíš táhne na Berlín a
mnoho dalších. Hlavním hvězdami
festivalu byla velice populární romská
kapela Bengas z Prahy, kterou druhý
den doplnili (a také dodali festivalu vskutku mezinárodní ráz) Wipeout
z rakouského Linze, kteří se nebojí míchat elektronické styly hudby
s např. operou či punkem. Tyto a jiné „živé“ kapely byly k vidění
v centrálním altánu. Na druhé scéně, která se nacházela na louce u
městských lázní duněly soundsystémy z Chomutova či Ostrova nad
Ohří a jejich Dj´s (např. Tesla, Island, Ara company).
Kromě hudby festival nabízel také třetí scénu, která poskytovala „klidnější“ vyžití –
k vidění bylo divadlo (např. spolek Navenek z Kadaně) nebo performance, graffiti jam,
posezení nabízel filmový stan či čajovna. O poezii se staral moderátor festivalu, teplický
básník Radek Hásek.
I přes velkou nepřízeň počasí, kvůli které musela být v sobotu zrušena některá
vystoupení, se festival opět setkal s velkým ohlasem diváků, kterých dorazilo přes tisíc každý
den, a to nejen z Chomutova, ale i z Německa a jiných českých měst. Cumbajšpíl si již na
Chomutovsku vydobyl značné renomé.
Náklady : cca 150.000 Kč Výnosy : cca 150.000 Kč
Akci podpořili : Město Chomutov, Ústecký kraj, Česko-německý fond budoucnosti, ESB
s.r.o., Bistro Tokajík, Tatoo and piercing studio INK LINE, Crash shop, Hu Hu Bar, DDM
Chomutov, Junák Jirkov,Pionýr Jirkov, Hospoda na Růžku Jirkov, Hospoda Kanár Jirkov
TSMCH a spousta našich přátel.

Electrobeat weekend
29.-30.9.06, bývalé kino Evropa, Chomutov
Ve výše zmíněných dnech se v bývalé Evropě uskutečnila již druhá akce. Po
zkušenostech z předchozího Kumbálu jsme zjistili, že i
v provizorních podmínkách, které v tuto dobu prostory nabízejí,
je možné uspořádat během podzimu alespoň několik projektů,
které přinesou celému objektu popularitu. Jednalo se o
dvoudenní party, kterou Kuprospěchu připravilo společně s
TESLOU. Kromě ní přijel i D´n´B sound system t z Liberce
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TEKKIRK, ke slyšení byli i Dj´s CZK systemu a Gogy, který je taktéž z Liberce (REMEK).
Party se setkala s velkým zájmem diváků, v pátek se přišlo podívat přes tři sta lidí, v sobotu
již o něco méně, ale i tak byla účast velice slušná.

To chléb je vinen
6.10.06, bývalé kino Evropa, Chomutov
Vernisáž místních tvůrců Ivy Rouge a Vlastislava
Kudláčka. Vlasta představil několik svých železných objektů a
Iva své fotografie. V rámci vernisáže byla k vidění i
performance - autorské čtení Ivy Rouge během kterého Vlasta
před diváky vytvořil ze železa nového tvora. To vše za
industriálního doprovodu Tesly. Vernisáž navštívilo kolem
sedmdesáti lidí.
Bývalé kino Evropa na sídlišti Březenecká v Chomutově se stalo výstavním
prostorem. Budova, která po několik let těžko odolávala nájezdům vandalů nyní nabízí velmi
syrové výstavní prostory. Poprvé jich pro prezentaci svých děl využili právě zmínění umělci.
Výstava byla poté otevřena do konce října a je prodejní. Většina objektů je již rozebrána,
zbývající jsou k vidění na našich stránkách www.kuprospechu.org.

Bleauuurghhh-thrashfest no.1
3.-4.11.06, bývalé kino Evropa, Chomutov
Ve výše zmíněných dnech se v bývalém kině Evropa uskutečnil dvoudenní hudební
festival. Akce byla zaměřena na fanoušky tvrdé muziky, především na
hardcore, metal a jejich spojení. I přes stylovou vyhraněnost se festival
setkal se zájmem diváků. Je třeba zmínit, že se jednalo o festival
mezinárodní, k vidění byla např. skupina Booter z Francie či Coldwar
z Německa. Na poslední chvíli svou účast kvůli zranění odřekli
Jobcrusher z Holandska. Tyto zahraniční muzikanty doplnily žánrově
spřízněné skupiny z Chomutovska a z různých koutů republiky.
Mimo hudebního programu byla k vidění projekce, ekologická
osvěta (zejména týrání zvířat) či burza desek. Hlavním pořadatelem a
dramaturgem bylo neoficiální chomutovské uskupení Soya thrashers from
hell.

Kuprospěchu pro zaměstnanost (KPZ)
říjen 2005 – listopad 2006, Chomutov
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 trval 13 měsíců.
Během prvního půlroku pracovníci sdružení prošli řadou školení a kursů (např. administrativa
a management organizace, PR a propagace, metody individuální sociální práce).
Kuprospěchu si také pořídilo vybavení potřebné pro efektivní chod organizace. Druhá fáze
projektu byla zaměřena na zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných
mladých lidí z Chomutovska. Členové Kuprospěchu mezi svými vrstevníky vyhledali jedince,
kteří se z různých příčin nemohou dlouhodobě uplatnit na trhu práce. Další dvě skupiny
tvořily mladí lidé, které pro projekt doporučil Úřad práce a skupina lidí z Dětského domova
v Chomutově. Členové sdružení pro tyto klienty připravili program tvořený motivačními a
vzdělávacími školeními a personálním poradenstvím. Jedním z cílů bylo přimět klienty
neformální cestou k absolvování některého z rekvalifikačních kurzů chomutovského Úřadu
práce.
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Výnosy : cca 627 tis. Kč Náklady : cca 627 tisíc Kč (projekt trvá celkem 13 měsíců, roku
2006 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

Paměti Krušnohoří
jaro 2004 – 2007, Krušné hory
Natáčení filmového dokumentu o Němcích
žijících
na
Chomutovsku,
ve
spolupráci
s občanským sdružením Relikty. Cílem tohoto
projektu je filmové zdokumentování výpovědí a
každodenního života pamětníků druhé světové
války a poválečných událostí. Nejedná se přitom o
odbornou historickou analýzu, ale o zachycení
neopakovatelných osudů a osobních postojů
oslovených, jejich vztahu ke svým tradicím,
domovu, krajině a lidem.
Sběr a zpracování filmového materiálu probíhá v letech 2004-2007, poté budou
„příběhy lidí“ v podobě ucelených filmových dokumentů uloženy v chomutovském Oblastním
muzeu a zpřístupněny studentům a širší veřejnosti jako jedinečné lidské svědectví nejen o
období kolem druhé světové války, ale i o soužití lidí dnes a o jejich vztahu ke svým
kořenům.

Tekno revolution
16.-17.11.06, bývalé kino Evropa, Chomutov
Jako rozlučka s první neúplnou sezonou v kině Evropa byla
vybrána společná techno party chomutovské Tesly a velmi
populárního sound systemu Machine works. Do programu později
přibylo ještě další chomutovské seskupení – Ara company. Celá akce
zaznamenal obrovský divácký úspěch, když po oba dva dny přišlo
přes čtyři sta diváků. Kromě hudby byly k vidění objekty a vizualizace
zprostředkované právě Teslou či místními umělci.
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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

Mgr. 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
777 762 487
Studentka oboru Sociální
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

Eva Olahová

Jan Březina
DiS. Jaromír Křížek
Kamila Stehlíková
Petr Šichtanc
Václav Brožka
Jan Rödling
Bc. Lenka Březinová

Mgr. Karel Straka

Absolventka PF UJEP, Ústí nad Labem, studentka
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha
Studentka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
Učitelka Českého jazyka a literatury, Základů
společenských věd na gymnáziu v Kadani
Student filologie FF MU, Brno, fotograf Kuprospěchu
Sociální pracovník, student psychologie univerzity
Palackého v Olomouci
Grafička, kreativec
Student architektury, ČVUT Praha
Grafik, hudebník,kreativec
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
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Václav Jánoščík

Pavlína Huptychová

Předseda Studentského občanského sdružení Orfeus,
vydavatel studentských novin Ostudyum,
student magisterských oborů Filosofie, Historické vědy
a Právo a právní věda
Studenka Gymnázia v Kadani, zajímá se o kulturu

Adam Heller
Pavel Blažek
Petra Barcová
Veronika Hájková

Student středoškolské nástavby, obor Podnikání
Student, studuje obor umělecký truhlář v Litvínově
Studentka Spgs Most
Studentka Gymnázia v Chomutově

Celkový počet stálých spolupracovníků se stále rozrůstá, nyní je to kolem 30 lidí.

Pro potřeby statutárního města Chomutov dále sdělujeme :
- nejsou zahrnuty akce Bambiriáda a Můj koncert na nichž se Kuprospěchu pouze
podílelo, nikoli organizovalo
- největší návštěvnost zaznamenal tradičně festival Cumbajšpíl – za dva dny přes
2000 diváků

celkem adresátů projektů :
cca 4.500
celkem adresátů projektů se sociální tematikou :
cca 130
celkem adresátů projektů kulturních :
cca 4.370
cca 2.200
celkem adresátů projektů uskutečněných v kině Evropa :
průměrná návštěvnost v kině Evropa na 1 akci (5 akcí) :
cca 440
(v adresátech projektů v kině Evropa nejsou zahrnuti návštěvníci již fungujícího skate
klubu, kterých je cca 12/den, klub funguje 3 měsíce)

Vypracoval : Petr Karásek, Chomutov, leden 2007
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