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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
SOCIÁLNÍHO CENTRA V CHOMUTOVĚ

A

 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 2008:
Ze všech projektů, které občanské sdružení Kuprospěchu uskutečňuje, je nejprve
potřeba obšírněji zmínit další průběh realizace projektu Kulturního a sociálního centra
(KaSC) v Chomutově na Březenecké v objektu bývalého kina Evropa a přilehlé kavárny
Družba.
Projekt KaSC je dlouhodobým a zdaleka největším projektem sdružení, jehož detailní
popis, účel, harmonogram, přínosy apod. jsou snadno dostupné na webových stránkách
www.kuprospechu.org v sekci Rekonstrukce kina Evropa. Po jednáních s městem Chomutov
byly pro účely tohoto projektu vybrány výše zmíněné budovy. Po delších jednáních byly oba
objekty našemu sdružení pronajaty 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 se budovám systematicky „věnovali“ po dobu zhruba jednoho
roku. Jejich přičiněním na objektech vznikla mnohamiliónová škoda a budovy se staly
naprosto nefunkčními. Během let 2006 a 2007 jsme na objektech v kooperaci s celou řadou
dobrovolníků z řad nezávislých iniciativ či uměleckých seskupení provedli velké množství
prací a investovali práci a materiál v hodnotě stovek tisíc Kč. Od osvětlení, zprovoznění
záchodů, výsprav střechy, instalaci několika železných vrat, zapojení elektřiny, zabednění a
zajištění oken a také rozsáhlého úklidu, který si vyžádal asi 10 velkoobjemových kontejnerů,
které zapůjčilo město Chomutov. V roce 2008 jsme se dostali zřejmě k maximalizaci stavu,
kterého šlo svépomocí dosáhnout, v objektu je několik funkčních zkušeben, skateboardová
rampa, osvětlení, voda, elektřina a je zabezpečen proti vniknutí. Je tak schopný
příležitostného provozu. Kromě několika dalších oprav jsme objekt v roce 2008 především
udržovali ve stávajícím stavu a věnovali se fundraisingu.
Vzhledem k devastaci budov si oprava a realizace centra vyžádá takový objem
financí, že jejich jediným reálným zdrojem jsou fondy EU. Vzhledem k tomu, že sdružení se
již od počátku své činnosti věnuje přeshraniční spolupráci s německými partnery, jeví se jako
ideální program Ziel3, jenž je určen pro velké projekty s přeshraniční působností. Čerpání
z fondů EU však bylo prakticky ve všech případech pozdrženo a první možnosti se otevřely
až právě v roce 2008. Předtím bylo nutné sehnat nemalé prostředky na projektovou
dokumentaci, která je nutnou přílohou k žádosti. Sdružení se nakonec podařilo sehnat
100.000,- Kč od Severočeských dolů, 230.000,- Kč z fondu hejtmana Ústeckého kraje a
11.300,- od soukromých dárců. Teprve tato částka byla dostatečná a na podzim bylo po
předchozím výběru zadáno projektantům vypracování dokumentace, která bude dokončena
v lednu 2009.
Kuprospěchu získalo pro projekt silného partnera v podobě jedné z největších
neziskových organizací v Čechách, Člověka v tísni o.p.s.. Jeho zástupci nám nabídli několik
variant participace a podpory projektu KaSC. Člověk v tísni má především zájem na
vybudování a provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Dobrovolnického
centra.
Posledním úskalím žádosti v programu Ziel3 je pak finanční spoluúčast ve výši 10 %,
což u mnohamilionového celku není zanedbatelné číslo. Polovinu z této spoluúčasti je
možné nahradit dobrovolnickou prací v dané výši, což pro naše sdružení není problém.
Město Chomutov kvůli svým zvýšeným výdajům v jiných oblastech definitivně odmítlo se na
projektu jakkoli finančně podílet. Požádali jsme o příspěvek ve výši 700 tisíc Kč také Nadaci
ČEZ. Pokud by tato žádost byla úspěšná, mohli bychom v programu Ziel3 požádat o cca 14
mil. Kč. Tato částka by dle zatímních odhadů ve stavební projektové dokumentaci měla stačit
na hrubou opravu celé budovy a její zprovoznění. O úspěchu naší žádosti bude v nadaci
rozhodnuto na jaře 2009. Partnerem pro podání žádosti pro Ziel3 a realizace tohoto, tzv.
zrcadlového projektu, je náš dlouhodobý partner, sdružení Alte Brauerei e.V. z AnnaberguBuchholze.
Další šancí na získání financí na opravu a realizaci projektu KaSC bylo přihlášení
sdružení s jeho projektem do Integrovaného operačního programu EU (IOP) v rámci výzvy
města Chomutova, které podávalo svojí žádost společně s přihlášenými projekty dalších
subjektů. Rada města Chomutova však v prosinci 2008 rozhodla o nezařazení projektu
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KaSC do své žádosti s otevřenou možností učinit tak později, po 1. kole výběru žádostí ze
strany Ministerstva pro místní rozvoj.
Provoz v budovách kina a restaurace pokračovaly v provizorním provozu jen do jara
2008. V roce 2007 jsme v prostorách obou budov uspořádali několik desítek akcí různého
zaměření - hudební, několik výstav, divadelní workshop, výtvarný workshop, skateboardové
závody, dětský den u Evropy aj. a ověřili si tak, že prostor je k pořádání těchto a jiných akcí
vhodný co do umístění, kapacity i nabízených prostor a že je o tyto akce a malé projekty
mezi mladými lidmi zájem. Naši činnost v kině v tomto směru v roce 2008 po několika dalších
realizovaných akcích (viz krátkodobé a střednědobé projekty) ukončil stavební úřad, který
shledal v současném stavu budov nedostatky pro pořádání akcí pro veřejnost. Kvůli této
výzvě jsme museli několik připravovaných akcí odvolat. V následujícím období léta a
podzimu jsme vzhledem k nevyjasněné politické situaci ohledně další podpory projektu ze
strany města Chomutova a také práci na přípravě větších projektů (Cumbajšpíl, Environment
jako nedílná součást výuky – viz dále, samotná příprava projektu KaSC – projektová
dokumentace, jednání s partnery apod.) podnikli pouze dílčí kroky k odvolání rozhodnutí SÚ.
Tato skutečnost se odrazila na menším množství malých projektů a akcí v uplynulém roce
oproti letům předchozím. Přesto jsme většinu nedostatků vytýkaných SÚ odstranili a od
ledna 2009 jsme obnovili intenzivní jednání a kroky o odvolání zmíněného rozhodnutí.
Kromě jednotlivců a nezávislých iniciativ jsem prohloubili naší spolupráci s dalším
německým partnerem sdružením AJZ z Chemnitzu a slovinským TIN Ljubljana, s kterými
jsme uspořádali již třetí výměnu mládeže, tentokrát pro českou a slovinskou mládež
v Německu a několik dalších akcí.
Kuprospěchu obdrželo od města Chomutov pro rok 2008 dotaci na činnost ve výši
20.000,- Kč.
Kuprospěchu se stalo partnerem projektu Environment jako nedílná součást výuky i
života dotovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt
bude realizován od ledna 2009 do prosince 2010. Finanční účast našeho sdružení na
projektu činí celkem 4.408.882,- Kč. Projekt přispěje k větší profesionalizaci sdružení už tím,
že umožní 6 členům sdružení být jeho zaměstnanci s pravidelným příjmem.
V prosinci 2008 Kuprospěchu oslavilo 5 let od svého oficiálního založení 10.12.2003.
K této příležitosti jsme také vydali a prezentovali propagační plakáty a letáky, které v číslech
shrnovaly naši činnost za uplynulých pět let, zde některá fakta :
•
•
•
•
•
•
•

Kuprospěchu za 5 let své existence realizovala na 93 akcí a projektů
jednalo se o projekty kulturní, sociální a environmentální
těchto projektů a akcí se zúčastnilo přes 20.000 osob
Kuprospěchu na tyto projekty z veřejných zdrojů zatím získalo cca 6.400.000,- Kč
Město Chomutov se na nákladech Kuprospěchu podílelo ve výši 3,13 %
členové a spolupracovníci při projektech Kuprospěchu vykonali více než 24.000 hodin
dobrovolnické práce
kino Evropa bylo zničeno vandaly a hledači kovů před pronájmem budovy
Kuprospěchu o.s.

Zveřejněním některých statistik jsme chtěli nejenom formálně shrnout naši činnost, ale také
osvětlit některé mýty, které kolem naší činnosti někdy ze strany veřejnosti panují. To se týká
zejména finančního podílu města Chomutova na naší činnosti a osudu kina Evropa.
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Krátko a střednědobé projekty realizované v roce 2008:
Komotau mission 2.0
22.2.2008, ex-kino Evropa, Chomutov
Hudební akce za účasti dvou pražských soundsystémů Zuqwa a
Space patrol.

Soundtoxic lobotomatik party
29.2.2008, ex-kino Evropa, Chomutov
Hudební (freetechno) akce za účasti soundsystémů Tesla a WC-A.
United hiphop
19.4.2008, Chomutov
Velký koncert, kterého se zúčastnily jedny z největších hvězd české
hiphopové scény, pražští Supercroo společně s americkou rapovou skupinou
N.A.T.O. Podporu jim dělala pražská „grime“ formace Icecream boys a celá řada
chomutovských Dj´s, breakdancerů a raperů. Večer uváděl MC Skica. Kuprospěchu
bylo jedním z pořadatelů.
Na akci se podílela celá řada chomutovských nezávislých iniciativ a subjektů.
Graffiti jam 08
19.4.2008, okolí bývalého kina Evropa, Chomutov
Graffiti setkání chomutovských i jiných sprejerů, kteří mohli využít legální plochy, jíž
tvoří stěny bývalého kina Evropa.

Jarní cyklojízda
26.4.2008, Chomutov
Cyklojízdy jsou oslavou svobodného pohybu po městě.
Jejich cílem je propagovat cyklistiku jako způsob dopravy,
který je zdraví prospěšný a zároveň šetrný k přírodě. Neméně
významným úkolem cyklojízd je demonstrovat místním
politikům zájem o cyklistiku ze strany občanů. Tedy dát jasný
signál zástupcům města, že investice do rozvoje cyklostezek
je žádoucí.
Chomutovské cyklojízdy se zúčastnilo několik desítek
cyklistů všech věkových kategorií. Trasa jízdy začínala u kina Evropa a končila v Bezručově
údolí.

Mission statement 2008
3.5.2008, Chomutov
Festival industriální hudby. V rámci programu vystoupil legendární zástupce
tohoto žánru – němečtí Inade. Českou scénu zastoupil skladatel Vladimír Hirsch,
stále populárnější Tábor radosti a chomutovští Kotel # 26. Večer otevřel Dj Seismic.
Evropa satisfucked
16.5.2008, Chomutov
Taneční party se soundsystémy Tesla a pražskou Mandalou.
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Prospěšná sobota 08
31.5.2008, před bývalým kinem Evropa, Chomutov
Jedna z tradičních akcí Kuprospěchu.
Posláním
prospěšných
sobot
je
oživení
chomutovských sídlišť, zapojení občanů do
přeměny místa. „Soboty“ jsou zaměřeny zejména na
děti, a to na děti neorganizované, kterých jsou
sídliště plné. Tradičně byly připraveny : vzdělávání
formou her, soutěže, projekce pohádek, sportovní
aktivity či hudební nástroje.

School of rock
5.7.2008, Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei
Hlavním pořadatalem bylo naše partnerské sdružení Alte Brauerei e.V. Odpoledne
bylo určeno dětem a mladším návštěvníkům, pro něž byly připraveny různé hry a soutěže.
Večer vystoupilo několik začínajících německých skupin, které doplnily a poučily již
zkušenější HoubyCZky (Klášterec nad Ohří) a Sakrasakra(Chomutov).
Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Boarder crosser
25.7.-3.8.2008, Chemnitz a okolí, Německo
Kuprospěchu, o.s., slovinský TIN Ljubljana a Alternative Jugend Zentre Chemnitz
společně uspořádali již třetí přeshraniční výměnu mládeže. Tentokrát celkem třicet mladých
lidí ze tří zemí strávilo deset dní v německém Chemnitzu. Hostitelské kulturní a sociální
centrum AJZ připravilo nabitý program plný uměleckých workshopů, sportovních aktivit
(skateboarding,cyklistika, lezení na lanech, fotbal). Několik dní účastníci strávili v překrásné
přírodě v německo-polském příhraničí.
Při společných aktivitách vznikla nejen nová přátelství, ale také dohody na několika
dalších přeshraničních projektech. Veškeré náklady projektu byly hrazeny z programu
Evropské unie Youth.

Fotbalem proti rasismu
23.8.2008, Chemnitz
Náš německý partner AJZ Chemnitz pořádal fotbalový turnaj proti rasismu a sexismu.
Tradiční akce se zúčastnila fotbalová mužstva reprezentující různé kulturní a sportovní
instituce či poskytovatele sociálních služeb z celého Německa. Českou republiku zastupoval
tým složený ze členů a příznivců Kuprospěchu. Do Chomutova si Kuprospěchu z Chemnitzu
přivezlo trofej pro nejlepšího hráče turnaje.

5. Cumbajšpíl
29.8.-30.8.2008, městký park, Chomutov
Cumbajšpíl je nezávislý festival z Krušnohoří (a to z obou
stran hranice). Jeho hlavním účelem je utužení pospolitosti v
regionu, podpora regionálních umělců, představení zajímavých
projektů „přespolních“ a oživení kulturní nabídky v našem městě.
Cumbajšpíl je tradičně naší největší kulturní akcí.
Jubilejnímu ročníku Cumbajšpílu přálo pěkné počasí a k
vidění bylo nejvíce kapel ze všech ročníků. Line-up obsahoval
celkem 28 „live“ projektů, které se představily na dvou podiích,
které doplnily dva soundsystémy s Dj´s. Kromě zástupců z
regionu, jenž jako každý rok tvořili hlavní náplň programu, se
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jednalo o několik zajímavých projektů „přespolních“ včetně hostů z Brazílie „Móveis coloniais
de acaju“, proslulých Sheep on drugs z Londýna a několika špiček české klubové scény –
Please the trees, Anyway, Midi lidi.
Festival si i nadále udržel svoji faktickou (a ne jen proklamovanou) multižánrovost,
takže parkem zněl klezmer, noise, disco, crust a nepřeberné množství dalších stylů.
Stále se také daří dodržovat pravidlo, že žádná kapela (kromě „maskotů“ festivalu
Meniak z Chemnitzu), ať už je odkudkoli, nehraje na Cumbajšpílu dvakrát, což napovídá, že
v regionu stále vzniká a pokračuje v hudební tvorbě celá řada seskupení.
Prostor k relaxaci poskytla tradičně čajovna a filmový stan. Nebyla opomenuta ani
tradiční, každý rok nová výzdoba, tentokrát tvořená několikametrovými svítícími objekty.
Festival podpořily Česko-německý fond budoucnosti, Město Chomutov, Ústecký kraj,
Severočeské doly, Tatoo ink line, Parole, Štáfek Pneu s.r.o., Artefact design, Crash shop a
celá řada našich přátel a spolupracovníků.

Podzimní cyklojízda
27.9.2008, Chomutov
Cyklojízdy jsou oslavou svobodného pohybu po městě. Jejich cílem je propagovat
cyklistiku jako způsob dopravy, který je zdraví prospěšný a zároveň šetrný přírodě. Neméně
významným úkolem Cyklojízd je demonstrovat místním politikům zájem o cyklistiku ze strany
občanů. Tedy dát jasný signál zástupcům města, že investice do rozvoje cyklostezek je
žádoucí.
I druhé chomutovské cyklojízdy se zúčastnilo několik desítek cyklistů všech věkových
kategorií. Trasa jízdy opět začínala u kina Evropa a končila u Městského divadla.

Kulturní a genderové stereotypy
13.11.2008, ZŠ 17. listopadu, Chomutov
Interaktivní přednáška, jíž vedli lektoři z Gender Studies, o.p.s., kteří se v rámci
programu Mládež v akci otevřeli diskusi na téma STEREOTYPY ve společnosti a přispěli k
TOLERANCI mezi lidmi. Přednáška zahrnovala i promítání filmu, simulační hry apod.

Fabri-IQ
21.11.2008, Chomutov
Večer s industriální hudbou. Večer uvedl Dj Marys, po němž vystoupil chomutovský
Kotel # 26 a Akimbo ze Šumperku.
United by skate
22.11.2008, Chemnitz
AJZ Chemnitz pořádalo akci, zaměřenou proti rasismu, na kterou pozvalo své české
(Kuprospěchu, HellRiders) a španělské partnery. Hlavním programem byl závod skaterů, z
kterého si čeští HellRiders v tvrdé konkurenci odnesli bramborovou medaili. Na závodech
zahrála chomutovská kapela KobraXI. Den byl zakončen koncertem čtyř německých kapel v
hlavní budově AJZ.

Múzaika
28.11.2008, Café Rouge, Chomutov
Komponovaný večer ke dni poezie. Během večera vystoupili s vlastními básněmi
básník, výtvarník a sochař Josef Šporgy, básník Jan Losenický, prozaik, textař, básník a
filmový režisér Karel Rada a kulturní organizátor, básník, pedagog Josef März. Se
zhudebněnými básněmi vystoupily skupiny Ivory Gate a Noční klid, pásmo předvedl i Dj
Astra a celý večer zakončil australský písničkář Joel. Nechyběla ani filmová projekce dvou
studentských filmů z FAMU, jež uvedl filmový režisér a dramaturg Adrian Kukal.
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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

604 113 276
mulina@kuprospechu.org

Hudební skladatel,
finanční analytik,
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
bryza@seznam.cz

Markéta Kubalová

606 292 194
marketa.kubalova@seznam.c
z

Překladatel z německého
jazyka, herec, studoval
Rakouské gymnázium v
Praze
Studentka oboru Sociální
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
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Absolventka PF UJEP, Ústí nad Labem, absolventka
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha, vedoucí odboru Technické
asistence SFŽP
Absolventka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
Učitelka Českého jazyka a literatury, Základů
společenských věd na gymnáziu v Chomutově.
Student filologie FF MU, Brno
Sociální pracovník, student psychologie univerzity
Palackého v Olomouci
Fotografka, kreativec, studentka Gerrit Rietveld
Academie v Amsterdamu
Student architektury, ČVUT Praha, asistent architekta
Grafik, hudebník,kreativec
Student oborů žurnalistika a historie, FF MU Brno
Absolventka oboru Sociální politika a sociální práce +
Psychologie, FSS Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Karel Straka

Bc. Alexander Olah
Aleš Hrebenyak
Václav Jánoščík

Pavlína Huptychová
Adam Heller
Pavel Blažek
Petra Barcová
Veronika Hájková

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
Sociální pracovník, student sociální politiky a sociální
práce na ZČU v Plzni
muzikant, pořadatel kulturních a jiných akcí, fanoušek
skateboardingu
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
Student středoškolské nástavby, obor Podnikání
Student, studuje maturitní obor umělecký truhlář v
Litvínově
Studentka Spgs Most
Studentka Gymnázia v Chomutově

Celkový počet stálých spolupracovníků se stále rozrůstá, čítá několik desítek 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, 3.2.2009
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