Občanské sdružení Kuprospěchu
Výroční zpráva za rok 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 2007:
Rok 2007 byl pro občanské sdružení Kuprospěchu v mnohém specifický a také
úspěšný. V půli roku jsme ukončili naši činnost v kancelářských prostorách v Cihlářské ulici,
které jsme měli pronajaté od města Chomutova. Bez ohledu na to, že město Chomutov mělo
s budovou jiné plány, nebylo ekonomické udržovat nadále tyto prostory, když se podařilo dát
do pořádku vhodné místnosti v taktéž pronajatém kině Evropa. Kvůli technické chybě
v žádosti o dotaci na činnost nám tentokrát nebyla tato podpora ze strany města Chomutova
poskytnuta, a tak bylo třeba provozní náklady platit z jiných prostředků, z nichž velkou část
tvořili příspěvky členů.
Kromě jednotlivých krátko a střednědobých projektů, kterým se tato zpráva věnuje
níže a na které byl minulý rok zatím nejbohatší v naší čtyřleté historii (bylo jich celkem 28,
tedy více jak jeden realizovaný projekt či akce na 14 dní), 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 pro- najaty za symbolickou cenu
1Kč/rok s účinností od 3.3.2006.
Nemovitosti jsme převzali v naprosto dezolátním stavu, neboť neodolaly nájezdům
vandalů a hledačů kovů, kteří budovy systematicky likvidovali po dobu zhruba jednoho roku.
Jejich přičiněním na objektech vznikla mnohamiliónová škoda, čímž se budovy staly
naprosto nefunkčními (např. zmizelo vše kovové: technika, okna, topení, rozvody elektřiny,
dveře, poničená střecha, zejména z kavárny Družba zůstaly prakticky jen holé stěny). Po
zabezpečení objektu jsme museli stále odolávat nájezdům vandalů, kteří když už se do
budovy nedostali, tak alespoň škodili zaléváním zámků lepidlem apod. Tato etapa skončila
až ubytováním správce v červnu 2006. Od té doby se nám podařilo udělat v budovách
spoustu práce, ale byli jsme samozřejmě limitováni financemi. Tyto práce probíhaly druhý půl
rok 2006 a celý rok 2007. V tuto chvíli máme nainstalovanou novou rozvodnou skříň na
elektřinu, nový rozvod vody, zprovozněny jsou pánské i dámské toalety, jak v kině, tak
v restauraci Družba, funguje i jedna sprcha. Budova je kompletně zabezpečena vraty na
čtyřech místech, rozbitá okna (tedy skoro všechna) jsou zabedněna či alespoň zamřížována.
Provozuschopná je krytá U-rampa v kavárně Družba, zcela funkční jsou také dvě zkušebny
pro místní hudební skupiny, přičemž zde již tři kapely zkouší. Kompletně opravena je také
místnost pro hudební studio. Bývalou promítárnu jsme, stejně jako celé kino a restauraci,
kompletně vyklidili (město Chomutov nám zdarma poskytlo cca 8 velkoobjemových
kontejnerů) a v současné době v ní zřídili kancelářské prostory. Zajištěno je osvětlení již
většiny prostor. Velkým problémem je stará střecha, kterou neustále vyspravujeme, ale jedná
se většinou o bezvýslednou práci, neboť otvory vznikají na dalších a dalších místech.
Všechny tyto práce byly provedeny za podpory a účasti několika chomutovských
nezávislých iniciativ, ať už sdružení skateboardistů, několika uskupení činných v tzv. techno
kultuře, zúčastněných hudebních skupin či graffitistů, kteří dali budově nový kabátek, protože
její stěny se staly legální graffiti plochou. Tyto skupiny také s námi momentálně budovu
obývají ovšem bez jakéhokoliv smluvního vztahu a pravidelného finančního spolupodílení.
V tuto chvíli je kromě členů a přímých spolupracovníků Kuprospěchu na chodu budovy a její
opravě zainteresováno cca 30 mladých lidí. Úsilá těchto spolupracovníků se podepsalo i na
velkém počtu realizovaných menších projektů.
Projekt KaSC se zatím nepohybuje dopředu tak rychle, jak bychom si přáli. Na
pomalém rozjezdu se podepsaly především tyto faktory : kompletní devastace budovy a
nemožnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU v dohledném termínu (původní
plány hovořili o začátku roku 2007, ovšem vyhlášení relevantních investičních grantových
programů se za celý rok 2007 prakticky nepohnulo). Dosud se nám nepodařilo sehnat
strategického sponzora, získáváme pouze příspěvky menší hodnoty. Nejvhodnější grantové
schéma má pro nás zatím program Ziel3, na němž pracujeme s našimi německými partnery,
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sdružením Alte Brauerei z Annaberku. Taktéž se nám podařilo získat finanční prostředky
v řádech desítek tisíc korun na projektovou dokumentaci.
Kromě jednotlivců a nezávislých iniciativ jsem prohloubili naší spolupráci s dalším
německým partnerem sdružením AJZ z Chemnitzu, s kterým jsme uspořádali další výměnu
mládeže, tentokrát pro německou mládež v Čechách. Navázali jsem kontakty i s dalšími
neziskovými organizacemi na Chomutovsku, nadějně se může vyvíjet zejména kooperace
s Člověkem v tísni, s kterým máme díky plánovanému provozu tzv. Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež některé styčné body v našich cílech. Na rok 2008 již společně chystáme
menší projekty.
Budovy kina a restaurace také pokračovaly v provizorním provozu. Uspořádali jsme
celou řadu různě zaměřených akcí : hudební, několik výstav, divadelní workshop, výtvarný
workshop, skateboardové závody, dětský den u Evropy apod. Ověřili jsme si, že je po těchto
aktivitách mezi mladými lidmi velká poptávka a jsou ochotni se na projektech ať už aktivně či
pasivně v rolích diváků podílet ve velké míře. V tomto je limitující stav budovy, který
nedovoluje využívat prostory komplexně a hlavně pravidelně, např. absence topení nám
neumožňuje provoz v zimních měsících, kdy je ale také o aktivity největší zájem.

Krátko a střednědobé projekty realizované v roce 2007:
Welcome to breakcore
23.2.-24.2.2007, ex-kino Evropa, Chomutov
Hudební akce pořádaná společně s uskupením Tesla
sound system. Kromě chomutovských hudebníků se představilo
uskupení z Mimoně „Communal waste“, které se zaměřuje
zejména na produkci progresivní stylu elektronické hudby, tzv.
„breakcore“. V rámci akce ještě vystoupila znovuobnovená
hudební skupina „Napalmed“ z Mostu, která proslula svým
improvizovaným industriálním noisem.

Tvoje idea
Březen 2007 – listopad 2007, různá místa v Chomutově
Hlavním cílem projektu Tvoje idea byl rozvoj komunit v našem městě. Prostředky,
které naše sdružení na projekt získalo od Nadace Vodafone byly určeny k realizaci 10
menších projektů, které byly vybrány na základě veřejné kampaně (lokální média, internet)
od mladých lidí. Kuprospěchu tak umožnilo mladým lidem realizovat jejich nápad a kromě
technického zázemí přispět také finančně. Při výběru projektů jsme hleděli na zejména na
jejich originalitu, prospěšnost a cílovou skupinu. V rámci „Idey“ bylo v roce 2007 realizováno
celkem devět akcí. Desátá akce s názvem „Zmizelí sousedé“, která mapuje osudy
přesunutých židovských obyvatel Chomutovska, byla z organizačních důvodů přesunuta až
na rok 2008.
Náklady : 100.000 Kč Výnosy : 100.000 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

V čem je chyba
Únor – březen 2007, různá místa v Chomutově
První z akcí realizovaných v rámci projektu Tvoje idea.
Jednalo se o kampaň, kterou iniciovalo sdružení studentů
chomutovského gymnázia, kteří se zaměřili na problematiku levné
pracovní síly (i dětské) v rozvojových zemích. Na problém
upozorňovali během manifestace v centru města a pak letákovou
kampaní, která probíhala v MHD a ve školách.
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Náklady : 2.000 Kč Výnosy : 2.000 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

Acid-Tek-Breakz party
16.3.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Hudební akce za účasti 3 pražských uskupení, sound
systémů „Zuqwa“, „Mayapur“, „Space patrol“ a hosta z „Mimic“.

Skate contest
7.4.2007, bývalé kino Evropa-vinárna Družba, Chomutov
Druhá akce realizovaná v rámci projektu
Tvoje idea. Skateboardové závody za účasti
jezdců z celé republiky se konaly v U-rampě
vybudované v objektu bývalé vinárny Družba.
Iniciátorem akce bylo sdružení chomutovských
jezdců Hellraiders. Akce přilákala množství
diváků, jezdců i zástupců médií. Na prvním
místě se umístil Martin Jurášek z Havířova.
Náklady : 10.100 Kč Výnosy : 10.100 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

Hard core show
7.4.2007, bývalé kino Evropa-vinárna Družba, Chomutov
Třetí akce realizovaná v rámci projektu Tvoje idea.
Jednalo se o koncert dvou francouzských kapel, který navázal
na skateboardové závody. „Chachi arcola“ a „Demande a la
poussiere“
přilákali
velké
množství
diváků
svým
nekompromisním pojetím tzv. emo coru.
Náklady : 11.000 Kč Výnosy : 11.000 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

Urbanizeevropa + unity project
6.4.2007 a 8.4.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Hudební akce za účasti již v Chomutově dobře známých libereckých
soundsystémů „Tekkirk“ a „Bassys“, která proběhla 6.4. V neděli 8.4. akce
pokračovala za účasti soundsystémů z Plzně „Pyroteknix“ a „Invaderz“ za
pomoci ostrovského „Islandu“. Poprvé se představila sklepní scéna, na které
vystoupila domácí „Tesla“ a „Interbaden“.

Divadelní workshop
12.4.-15.4.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Čtvrtá akce realizovaná v rámci projektu Tvoje idea.
Pod vedením Juráše
Prasetauna, bývalého člena proslulého divadla Continuo, se uskutečnil divadelní kurz pro
deset zájemců ve věku 15-32 let. Vedle fyzických cvičení, která se využívají v pohybovém
divadle, se zájemcům dostalo i teoretického úvodu do divadelní tvorby vůbec. Účastníci v
rámci některých cvičení v plenéru v okolí kina Evropa okusili, co obnáší pouliční divadlo.
Získali tak představu o tom, co je čekalo ve druhé části workshopu - při samotné prezentaci
pouliční performance, která se uskutečnila jako úvod k festivalu Cumbajšpíl 29. srpna
v ulicích Chomutova.
Náklady : 10.000 Kč Výnosy : 10.000 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone, SKZ Chomutov (zapůjčení prostor v KASSu)
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End party
20.4.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Taneční party za účasti chomutovských soundsystémů „Tesla“ a „CZK“.

Výtvarný workshop
28.4.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Pátá akce realizovaná v rámci projektu Tvoje
idea. Jejím cílem bylo zapojení místních mladých
výtvarníků do přeměny exteriérů a interiérů bývalého
kina Evropa. Nejlepší nápady pak byly realizovány.
Náklady : 8.000 Kč Výnosy : 8.000 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

Výstava fotografií
28.4.2007, bývalé kino Evropa-vinárna Družba, Chomutov
Šestá akce realizovaná v rámci projektu Tvoje
idea. Výstava fotografií, která se věnovala procesu
vzniku kulturního a sociálního centra v kině Evropa. Od
dob totální destrukce přes současný stav až po ideální
stav (fotky fungujícího kulturního centra AJZ z
Chemnitzu). Autorem fotek byl Miloš Štáfek, který
vystavil také několik prací ze své tvorby.
Náklady : 12.900 Kč Výnosy : 12.900 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

Mini Cumbajšpíl
26.5.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Sedmá akce realizovaná v rámci projektu Tvoje idea. Hudební
festival v kině Evropa sloužil mj. i jako předmluva k „velkému" Cumbajšpílu,
kterému se podobal svým česko-německým zaměřením a žánrovou
pestrostí. Festival se před velkou konkurenci jiných akcí setkal s velkou
diváckou odezvou. Ze zúčastněných kapel zaznamenali tradičně největší
úspěch Meniak z Chemnitzu.
Program : Kobra XI (fastcore, Chomutov), HoubyCZky (punk,
Klášterec/Chomutov),
Fenris
(metal,
Jirkov),
Noční
klid
(jazzrock/Chomutov), Climatizado (cyber cowboy punk, Plzeň), Meniak
(ska-latino-reggae, Chemnitz), Dj Ichbin, projekce filmů
Náklady : 16.500 Kč Výnosy : 16.500 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

Dětský den
9.6.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Osmá akce realizovaná v rámci projektu Tvoje idea. Akce
určená zejména dětem ze sídliště Březenecká začala kolem desáté
hodiny dopoledne a končila v pozdním odpoledni. Z programu :
stolní hry, projekce pohádek, překážky pro skateboarding, stolní i
klasický fotbal, koloběžka, prohazovačky, stavění věží, malování,
lovení
rybiček,
házení
obručí
a
další.
Za splnění některých úkolů nebo her jsme měli připravené ceny v podobě sladkostí nebo
malých hraček. VSTUP byl ZDARMA včetně občerstvení.
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Náklady : 5.000 Kč Výnosy : 5.000 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

Chomutovský industriální festival
29.6.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Unikátní akce, která představila
industriální a noise scény. Na akci dorazili
ze všech možných koutů republiky.
impro-free-noise, M.A.C. OF MAD (cz)
KOTEL # 26 (cv) old-school industrial,
power
electronics,
death-industrial,
psychoaktivní temná hmota, TÁBOR
ambient-industrial.

výkvět (nejen) tuzemské tzv.
fanoušci této svébytné hudby
program: NAPALMED (cz)
oppressive
electronics
EINLEITUNGSZEIT
(sk)
SCHLOSS
TEGAL
(usa)
RADOSTI
(cz)
šamanský

Hard core show II
25.7.2007, bývalé kino Evropa-vinárna Družba, Chomutov
Nezávislé seskupení Soya thrashers from hell uvedlo koncert španělské kapely „Iron
Batasuna“ a teplických „P.S.M.“

Rockolympiade
11.8.2007, Annaberg-Buchholz, Německo
Celodenní akce v německém Annaberku, která
nastoupila jako partnerská akce k Cumbajšpílu místo
soutěže Erzgebirgische rockpreis. Bohužel v Annaberku celý
týden bez ustání pršelo a němečtí organizátoři se správně
rozhodli celou akci přesunout pod střechu klubu Alte
Brauerei. Dopoledne se odehrál turnaj ve fotbale v hale v
městečku Geyersdorf. Zúčastnily se dva německé a dva
české týmy. Fotbalovým nadšencům déšť nezabránil sehrát
také jedno utkání na venkovním hřišti. Po ukončení
sportování následovala hudební akce v klubu Alte Brauerei, kde vystoupily 2 německé a 3
české kapely a konala se celá řada soutěží a her. Pro padesát českých účastníků
Rockolympiade Kuprospěchu vypravilo autobus.
Program : Lomo future (screamo, Klášterec), Sakrasakra (alternativ rock, Chomutov),
Out2akes (skate punk, Chemnitz), High fidelity (funky, Aue), Kobra X (d´n´b, Chomutov)
Akci podpořili : Česko-německý fond budoucnosti

History, present and future of moonscape
10.8.-16.8.2007, různá místa v ČR
Výměna mládeže, kterou Kuprospěchu
pořádá společně s kulturní organizací AJZ z
Chemnitzu. Do Chomutova přijela německá výprava,
kterou čekal bohatý program zaměřený na poznání
našeho kraje a republiky - např. návštěva Tušimic a
dolů, výlet do Prahy, Kadaně či na zámek Jezeří,
workshopy, sportování.
Akci podpořili : nadace Youth

7

Graffiti jam
18.8.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Ve výše zmíněném datu se v kině Evropa uskutečnilo setkání vyznavačů graffiti, jak
chomutovských, tak přespolních, kteří měli možnost ukázat své umění na stěnách kina.
Večer se pak konala hip hopová akce za účasti chomutovských Dj´s.
Pořádali : Druhá liga, Na patě.cz

Cumbajšpíl 2007
31.8.-1.9.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Naší největší hudební akcí je bezesporu česko-německý festival nezávislé kultury
Cumbajšpíl, který se konal v městském parku v Chomutově již počtvrté. Bez vybírání
vstupného během dvou dní vystoupilo na 17 hudebních skupin z regionu Krušnohoří
doplněných přespolními projekty zvučeného
jména, jako např. jedni z pionýrů českého
hiphopu WWW, písničkář Jiří Schmitzer,
kultovní punk z Chebu Esgmeq nebo electro
rockoví Sonic boom foundation z Lipska.
Cumbajšpíl je znám pro svoji stylovou pestrost,
a tak bylo možné slyšet cokoliv od metalu
(Fenris z Jirkova), přes harcore (Sun has gone
z Děčína) až po ska a reggae (Meniak
z Chemnitzu) nebo dnes tolik moderní emo (5th
April z Jirkova). Festival kromě hlavní hudební
scény nabídl ještě scénu s elektronickou
taneční hudbou, kde diváky bavili Dj´s ze sound
systémů Tesla a Ara company. V chill-outu bylo možno posedět v čajovně, zavítat na
výtvarný workshop či zhlédnout nějaký experimentální snímek ve filmovém stanu. Na festival
i přes velkou konkurenci velkých komerčních hudebních akcí v daném termínu zavítalo
mnoho diváků.
Náklady : 108.000 Kč Výnosy : 108.000 Kč
Akci podpořili : Česko-německý fond budoucnosti, Město Chomutov, ESB s.r.o., Tattoo ink
line, Bistro Tokajík, Crash shop, MBN půjčovna nářadí, Divadlo Continuo, Junák Jirkov,
Tatanka aj.

Evropa turn on
21.9.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Uvítání podzimní sezóny v kině Evropa za účasti Tesla sound systému a jeho přátel.

Afterpárky
22.9.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Při příležitosti pořádání českého skateboardového poháru v chomutovském skate
parku se v kině Evropa uskutečnila hudební akce za účasti dvou kapel z Děčína : „Parkování
také vzadu“ a „BLU-82/B“. Na velkém sále pokračovali Dj´s Tesly.

Týden nízkoprahových klubů
29.9.2007, bývalé kino Evropa-vinárna Družba, Chomutov
V bývalé vinárně Družba vzniká nízkoprahové centrum, které jste si mohli ve výše
zmíněném datu prohlédnout a dozvědět se vše o tom, co tam chystáme provozovat a co pro
to můžete udělat vy! Akce probíhala v rámci infokampaně Týden nízkoprahových klubů,
kterou pořádá Česká asociace streetwork po celé ČR. Kromě „dne otevřených dveří" byl
připraven doprovodný program pro děti.
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Noisy robots pavilon
12.10.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Hudební

akce

se

soundsystémy

„Tesla“

a

„Gummo“.

Cooperate or die!
26.10.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Hudební akce za účasti všech chomutovských soundsystémů a lidí
angažovaných v této kulturní oblasti.

Lípa 2007
28.10.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Akce pořádáná tradičně chomutovskými občany, kterým není
lhostejný osud stoletého stromu, který byl nesmyslně pokácen. Sešli jsme
se již počtvrté na státní svátek, abychom vysadili nové stromy a uctili
památku stromu poraženého.

Grand cinematek
16.11.2007, bývalé

kino

Evropa,

Hudební
akce
za
účasti
Vystoupení Bosozuku a Vj projekce BIZ.

Chomutov
pražského soundsystému „MHD“.

Mozaiky
3.11.2007, bývalé kino Evropa-vinárna Družba, Chomutov
Projekt zmapoval všechny mozaiky a reliéfy ze 70. a 80. let 20.stol., které jsou
umístěné v Chomutově. Jedná se o díla více než 20 let stará, kterým se nevěnuje žádná
pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou
nahrazena
novými
fasádami.
Pokusili jsme se co nejvíce těchto
objektů zdokumentovat, nafotit a v
archivech města vyhledat jejich
autory. Výstupem pak byla výstava
fotografií těchto děl, společně s
dokumentací (rok výroby, materiál,
autor, název). Tomuto tématu se
hodláme věnovat i do budoucna
rozšiřováním našeho archivu, jehož výstupem by měla být publikace či rozsáhlejší putovní
výstava.
Náklady : 9.800 Kč Výnosy : 9.800 Kč
Akci podpořili : Nadace Vodafone

Brain surgery
30.11.2007, bývalé kino Evropa, Chomutov
Poslední akce podzimní sezóny v kině Evropa. Na rozlučku, stejně jako na zahájení
dorazil breakcore soundsystem z Mimoně „Communal waste“ a jako host „Appu“ z uskupení
„Bassys“ z Liberce. Samozřejmě za podpory chomutováků „Tezise“ a „Interbaden.“
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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

Bc.Martin Moulis, DiS

604 113 276
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, divadelní herec,
studoval Rakouské
gymnázium v Praze
606 292 194
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:
Mgr. Eva Blažková

Mgr. Eva Olahová

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

Mgr. Karel Straka
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Absolventka PF UJEP, Ústí nad Labem, absolventka
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha
Absolventka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
Učitelka Českého jazyka a literatury, Základů
společenských věd na gymnáziu v Chomutově.
Student filologie FF MU, Brno, fotograf Kuprospěchu
Sociální pracovník, student psychologie univerzity
Palackého v Olomouci
Grafička, kreativec, studentka Institute of visual
communication and art v Praze
Student architektury, ČVUT Praha
Grafik, hudebník,kreativec
Student oborů žurnalistika a historie, FF MU Brno
Absolventka 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

Pavlína Huptychová

leader
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

Václav Jánoščík

Celkový počet stálých spolupracovníků se stále rozrůstá, nyní je to kolem 30 lidí.
V rámci projektu KaSC se na jeho chodu nyní podílí kromě členů a spolupracovníků
Kuprospěchu ještě dalších cca 30 lidí, kteří se podílejí na opravách, chodu budovy
apod.

Vypracoval : Petr Karásek, Chomutov, únor 2008
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