Občanské sdružení Kuprospěchu
Výroční zpráva za rok 2009

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
POSILOVAT KOMUNITNÍ ŽIVOT V CHOMUTOVĚ
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Naše činnost v roce 2009:
1. Projekt Kulturního a sociálního centra
Ze všech projektů, které občanské sdružení Kuprospěchu uskutečňuje je nejprve
potřeba obšírněji zmínit další průběh, resp. dočasný konec realizace projektu Kulturního a
sociálního centra (KaSC) v Chomutově na Březenecké v objektu bývalého kina Evropa a
přilehlé kavárny Družba.
Projekt KaSC byl dlouhodobým a zdaleka největším projektem sdružení, jehož
detailní popis, účel, harmonogram, přínosy apod. jsou snadno dostupné na našich webových
stránkách www.kuprospechu.org. Centrum mělo sloužit jako prostor k realizaci koncertů,
výstav a dalších kulturních podniků, jako zázemí pro místní umělce ve formě zkušeben,
studia či ateliérů, krytá
skateboardová rampa měla
být určena pro fanoušky
tohoto sportu i na podzim a
přes zimu. Součástí centra
mělo
být
rovněž
nízkoprahové centrum pro
neorganizované
děti
a
mládež,
občanská
a
ekologická poradna. Cíle tohoto projektu byly v podstatě shodné s cíly našeho sdružení
zmíněnými výše, kulturní a sociální centrum mělo být jedním z hlavních prostředků k jejich
dosažení. Po jednáních s městem Chomutov byly pro účely tohoto projektu vybrány výše
zmíněné budovy, načež byly oba objekty našemu sdružení pronajaty za symbolickou cenu
1Kč/rok s účinností od 3.3.2006.
Nemovitosti jsme převzali v naprosto dezolátním stavu, v období mezi rozhodnutím
představitelů města a faktickým převzetím budov naším sdružením totiž objekty neodolaly
nájezdům vandalů a hledačů kovů. Jejich přičiněním na objektech vznikla mnohamiliónová
škoda a budovy se staly naprosto nefunkčními – bez oken,
přívodu vody, tepla či elektriky, s děravou střechou, bez
čehokoli kovového. I přes tento stav jsme podlehli nadšení
panujícímu jak mezi námi, tak našimi spolupracovníky a
partnery a pustili se
do opravných prací,
místo pro realizaci
výše
zmíněných
aktivit jsme totiž
dlouho postrádali. Během zbytku roku 2006 a po celý
rok 2007 a 2008 jsme na objektech v kooperaci
s celou řadou dobrovolníků z řad nezávislých iniciativ
či uměleckých seskupení provedli velké množství
prací a investovali materiál a dobrovolnickou práci
v hodnotě stovek tisíc Kč. Od osvětlení, zprovoznění
toalet, 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 bylo
osvětlení, voda, sprcha, záchody, elektřina, byl zabezpečen
proti vniknutí a byl schopný příležitostného provozu. V objektu
kromě Kuprospěchu o.s. fungovalo několik nezávislých iniciativ
a na provozu budovy se podílelo několik desítek lidí.
Fungovalo zde několik hudebních zkušeben, skateboardová
rampa, ateliér na sítotisk, hudební studio a dílna. Během dvou
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let budovy zažily bezpočet festivalů, koncertů, výstav, závodů či výtvarných jamů. Sloužily
jako základna pro mnoho tvůrčích lidí k realizaci jejich aktivit. Bohužel však jejich stav stále
nedovoloval soustavný provoz nízkoprahové zařízení a občanské poradny. V roce 2008 jsme
se věnovali především fundraisingu a udržovali objekt v provozuschopném stav. Z fondu
hejtmana Ústeckého kraje, Severočeských dolů a.s. a soukromých dárců jsme shromáždili
celkem 330.000,- Kč, z nichž jsme zaplatili projektovou dokumentaci, jež byla dokončena
v lednu 2009.
Vzhledem k pokročilému stupni devastaci budov si oprava a realizace centra žádala
takový objem financí, že jejich jediným reálným zdrojem byly fondy EU. Vzhledem k tomu, že
sdružení se již od počátku své činnosti věnuje přeshraniční spolupráci s německými
partnery, jevil 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 v průběhu roku 2008. Kuprospěchu navíc
pro projekt získalo silného partnera v podobě jedné
z největších neziskových organizací v Čechách,
Člověka v tísni o.p.s., jenž nám nabídl několik variant
participace a podpory projektu KaSC. Člověk v tísni
měl především zájem na vybudování a provozování
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a
Dobrovolnického centra.
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 soukromých
subjektů. Rada města Chomutova však v prosinci 2008 rozhodla o nezařazení projektu
KaSC do své žádosti s otevřenou možností učinit tak později.
V těsné souvislosti s touto událostí začal zásadní rozkol mezi naším sdružením a
představiteli města. Zařazení projektu KaSC do soupisky projektů mohlo dramaticky zvýšit
šance na úspěch celého balíčku žádostí, který kromě našeho projektu obsahoval především
opravy komunikací a objektů bez zjevného kulturního či sociálního přesahu. Náš projekt byl
představiteli města označen za nepřipravený. Tento názor nezastáváme, nicméně nejsme
povolání tuto otázku kvůli zjevné neobjektivnosti z naší strany v této zprávě posuzovat. Bylo
však především zřejmé, že ze strany představitelů města chybí zájem na participaci na
projektu, přesto, že by jej nemuseli v tomto případě jakkoli finančně podpořit. Mnohem
zásadnějším problémem se však ukázalo naše partnerství s Člověkem v tísni, přesto, že
příchod takového partnera byl zprvu městem Chomutov vítán a iniciován. Tato organizace se
totiž ostře ohradila proti mediálně dostatečně známému postupu chomutovské radnice proti
tzv. nepřizpůsobivým občanům a jejím dalším aktivitám v roce 2009. Dalším faktorem byly
zaměstnanecké aktivity několika našich členů u politických odpůrců kroků radnice. Přesto, že
naše sdružení bylo vždy striktně apolitické a ve veřejném životě se projevovalo pouze
realizováním kulturních a sociálních projektů, nikoli manifestacemi či ideologickými
diskuzemi, stalo se obětí politického boje několika politicky se angažujících skupin. Přesto,
že jsme jako organizace v boji radnice a jejích odpůrců nikdy aktivně nevystupovali, byli jsme
jako její odpůrci představiteli města vnímání a ihned jsme také byli nuceni nést následky
z toho vyplývající. Dne 17.3.2009 jsme se až od novinářů dozvěděli, že město Chomutov
vypovídá nájemní smlouvu ohledně kina Evropa. Oficiálním důvodem bylo nedodržení
termínů zde obsažených, přesto, že bylo představitelům města dostatečně známo, že
termíny rekonstrukce budov obsažené v nájemní smlouvě jsou kvůli dramatickému pozdržení
financí z EU a především stavu budov, který dramaticky neodpovídal stavu při stanovení
těchto termínů, naprosto nereálné. Dalším důvodem byla stavba víceúrovňového parkoviště
na místě bývalého kina. O událostech následujících informujeme na našich webových
stránkách www.kuprospechu.org.
Přesto, že po protestech z naší strany existovala ze strany města určitá snaha vyjít
našemu sdružení vstříc s hledáním budov jiných, všechny prostorově a pozičně vhodné
objekty byly nakonec zamítnuty či pronajaty jiným subjektům.
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Vztahy s městem Chomutovem zůstaly nadále ochlazené, naše sdružení je vnímáno
jako opozice vůči radnici. Ovšem jedná se jen o spolek mladých lidí, kteří chtějí svůj volný
čas věnovat rozvoji města a naplnění svých cílů. Dnešní realitou je, že desítky mladých
kreativních lidí přišli o místo své realizace, přišla vniveč jejich dlouhodobá nezištná práce a
prostředky, stejně tak jako veřejné prostředky v nemalé výši utracené za projektovou
dokumentaci k opravě budovy, jež bude zbořena.

2. Další činnost
Kromě jednotlivců a nezávislých iniciativ jsme prohloubili naší spolupráci s dalším
německým partnerem sdružením AJZ z Chemnitzu a slovinským TIN Ljubljana, s kterými
jsme uspořádali již několikátou výměnu mládeže, tentokrát pro českou a slovinskou mládež
v Německu a několik dalších akcí. S naším největším partnerem Alte Brauerei e.V. jsme
uspořádali celou řadu menších akcí různého zaměření. Za podpory Fondu malých projektů
Ziel 3 jsme např. uspořádali dvě rozsáhlá pásma akcí, pod zastřešujícími projekty „Rušno
v Krušnohoří“ a Deutsch-Tschechischer Kulturaustausch.
Kuprospěchu se stalo partnerem projektu Environment jako nedílná součást výuky i
života dotovaného z Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde
poskytovatelem dotace byl Ústecký kraj. Projekt měl být realizován od ledna 2009 do ledna
2011. Finanční účast našeho sdružení na projektu činila celkem 4.408.882,- Kč. Projekt tak
měl přispět k větší profesionalizaci sdružení už tím, že umožnil 6 členům sdružení být jeho
zaměstnanci s pravidelným příjmem. Kuprospěchu se jako partner realizátora projektu
Podkrušnohorského gymnázia Most aktivně podílelo na přípravě webu pro sdílení příprav
učitelů středních škol v Ústeckém kraji. Výsledkem projektu měly být také metodiky pro
zavádění environmentálních témat do výuky. Naši pracovníci komunikovali s vedením
vybraných škol a jejich pedagogy, aby výsledek vyhovoval konkrétní potřebám a nárokům
učitelů. Kromě Podkrušnoorského gymnázia Most a Kuprospěchu podílejí ForAgria,
vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s., OS Vesuv a Střední škola energetická a
stavební, Chomutov. Kuprospěchu v květnu 2009 po neshodách s realizátorem a partnery
projektu z jeho realizace ustoupilo.

Projekty a akce realizované v roce 2009:
Environment jako nedílná součást výuky i života
Leden 2009 až květen 2009, Ústecký kraj
Projekt je dostatečně popsán již výše.

Bleauurghhh – thrash fest no. 2
11.4.2009, Chomutov
Druhý ročník hudebního festivalu zaměřeného na
různé odnože hard core kytarové hudby. Akce se
zúčastnilo celkem šest kapel, z toho čtyři z Německa a
dvě ze Skotska.
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Hard core show III
19.4.2009, Chomutov
Koncert chomutovské kapely Absent from violence za podpory Chuck Norris
Roundhouse kick z Lipska.
URBAN´BURAN
23.4.2009, Praha
Projekt KC Zahrada z pražského Jižního města na téma sídliště žijí a nejen
ona. Cílem projektu byla prezentace iniciativ pracujících s veřejným prostorem.
Kuprospěchu zde prezentovalo svou činnost a zprostředkovalo prezentaci našeho
německého partnera AJZ z Chemnitzu a místního umělce a aktivisty Josefa
Šporgyho.

Jarní cyklojízda 09
25.4.2009, Chomutov
Cyklojízdy jsou oslavou svobodného pohybu po
městě. Jejich cílem je propagovat cyklistiku jako způsob
dopravy, který je zdraví prospěšný a zároveň šetrný
přírodě. V našem případě se jednalo o už třetí ročník
této akce.

Rušno v Krušnohoří
Květen – říjen 2009, Chomutov - Annaberg
Projekt sestával celkem ze šesti akcí, s kulturní a
sociální tématikou, které jsme uspořádali společně s naším
partnerem, sdružením Alte Brauerei e. V. z AnnaberkuBuchholze. Projekt byl podpořen z programu Ziel 3 EU.

Sk8 contest
9.5.2009, okolí bývalého kina Evropa, Chomutov
Závody ve skateboardingu pro jezdce z širokého okolí a
Německa. Akce byla součástí projektu Rušno v Krušnohoří.
V rámci akce vystoupily dvě pražské kapely – Dakhma a
Mörkhimmel.
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Chomutovský industriální festival III
15.5.2009, Chomutov
Třetí ročník jednoho z největších festivalů této svébytné
hudby u nás. Vystoupily zde hudební skupiny z Polska,
Slovenska a Moravy. Domácí scénu zastoupily Kotel # 26 a Dj
Maris. Akce byla součástí projektu Rušno v Krušnohoří.

Graffiti Jam 09
16.5.2009, okolí bývalého kina Evropa, Chomutov
Již několikátý ročník velkého srazu
sprejerů, kteří vytvořili svá díla na zdech bývalého
kina Evropa za doprovodu místních Dj´s. Akce
byla součástí projektu Rušno v Krušnohoří.

Závody mýdlokor
17.5.2009, Annaberg-Buchholz
Náš německý partner Alte Brauerei e.V. pořádal v
domovském Annaberku již druhý ročník závodů ve
vlastnoručně vyrobených autech. Tentokrát bylo
spolupořadatelem naše sdružení a přivezlo na závody
dvě české posádky s dvěma zbrusu novými vozy.

Světový týden respektu k porodu
18.5 – 24.5.2009, Chomutov
Prvního ročníku Světového týdne respektu k porodu v Chomutově se
zúčastnily desítky stávajících i budoucích maminek a tatínků. Pořádali Kuprospěchu,
o.s. a Na louce, o.s. za podpory Hnutí za aktivní mateřství. Program sestával
z přednášek na různá témata týkající se porodu a následné péče o dítě, výstav a
přednášek.
Dživipen
31.5.2009, Chomutov
Dětský den uspořádaný zdarma pro
obyvatele
jedné
z nejvíce
sociálně
vyloučených lokalit v Chomutově, v ulici
Dukelská. Pro děti byla připravena řada
sportovních a výtvarných aktivit, ale také
poučná hra simulující běžné životní situace
týkající se hledání práce a vzdělání. Na závěr
také vystoupila místní kapela. Akce byla
součástí projektu Rušno v Krušnohoří.
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Česko – německý festival
15.8.2009, Annaberg – Buchholz
Partnerská akce k našemu festivalu Cumbajšpíl. Přes den byly pro účastníky
přichystány soutěže v různých disciplínách, ale především velký turnaj v kopané,
kterého se zúčastnil např. i pákistánský tým. Dva chomutovské týmy obsadily druhé
a sedmé místo. Večer byl připraven koncert několika českých a německých
regionálních kapel.

Workshop k Cumbajšpílu
22.8.2009, Chomutov
Výtvarný workshop s českými a německými účastníky, jehož účelem bylo
vytvoření výtvarných kulis pro festival Cumbajšpíl. Akce byla součástí projektu Rušno
v Krušnohoří.
Cumbajšpíl
28.8.-29.8.09, Městský park, Chomutov
Naše největší kulturní akce, a sice již šestý ročník
česko-německého
nezávislého
především
hudebního
festivalu, jenž je klasicky pořádán bez vstupného. Na tomto
ročníku vystoupilo opět přes dvacet hudebních skupin a
desítky Dj´s z Čech a
Německa
s těžištěm
v regionální
tvorbě.
Z hostů
můžeme
jmenovat Moniku Načevu,
romského
hudebníka
Mária Biháriho či kultovní Hypnotik a Rány těla.
Z doprovodného programu to byl tradiční graffiti
jam, čajovna či filmový stan, v němž měl českou
premiéru německý film Reverse angle.
Děkujeme
všem
našim
tradičním
podporovatelům, především pak Česko-německému fondu budoucnosti. Festivalu
nebyla udělena výjimka z protihlukové vyhlášky města Chomutova, musel tak být
ukončen již ve 22.00. Další produkce se přesunula do přilehlého prostoru Kulisárna u
městského divadla.
SK8 in Chemnitz
srpen 2009, Chemnitz
Deset skateboardistů z Chomutovska se o letních prázdninách zúčastnilo
desetidenního programu v naší partnerské organizaci AJZ Chemnitz. Spolu
s německými, španělskými a rakouskými mladými lidmi poznávali skejtová zákoutí
saského města a jeho okolí. Projekt podnítil další spolupráci vyznavačů
skateboardingu napříč evropskými zeměmi.
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A ještě večírek …
17.10.2009, Chomutov
Česko-německý komponovaný kulturní
večer za účasti několika hudebních skupin
z Chomutova
či
se
členy
z Chomutova
pocházejícími. Jako hosté večera vystoupila
skupina Fanfare Brassolina z Chemnitzu hrající
balkánskou dechovku. Akce byla součástí projektu
Rušno v Krušnohoří.

Spolu s vodou
po celý rok 2009, Chomutov
V rámci projektu jsme vysadili celkem 24 stromů přátelství, proběhla
komentovaná prohlídka chomutovských sídlišť za účasti městského architekta,
probíhali diskuze s občany o životě na sídlišti, chomutovský raper Skica unikátně
vystoupil na koncertě z „panelákového“ balkónu. Projekt podpořený nadací Veolia
bude pokračovat i v roce 2010.

Deutsch-Tschechischer Kulturaustausch
jaro až podzim 2009, Chomutov, Annaberg
Projekt kulturní výměny mezi Chomutovem a Annaberkem organizovaný Alte
Brauerei e.V., jehož bylo naše sdružení partnerem. V rámci projektu se udál např.
fotbalový turnaj s mezinárodní účastí, německá mládež v rámci poznávání
Chomutova navštívila utkání 1. ligy v hokeji či Podkrušnohorský zoopark. Naopak
česká mládež navštívila annaberské podzemí či se zúčastnila boulderingu. Projekt
byl podpořen z programu Ziel 3 EU.
Banka času
po celý rok 2009, Chomutov
V Chomutovských podmínkách zkoušíme dát život projektu, který již
dlouhodobě funguje v jiných zemích, např. Polsku, je však velmi náročný na
soudržnost komunity. Jde o výměnu služeb mezi lidmi, ale v té výměně nefigurují
peníze. Základní hodnotou je čas, proto banka času. Ta není založena na
ekonomických principech, ale spíš na ochotě někomu pomoci a za to jinou pomoc
třeba od někoho jiného využívajícího banku času přijmout.

Paměti Krušnohoří
po celý rok 2009, Krušné hory
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. Jedná se o
dlouhodobý projekt, díky podpoře Severočeských dolů
a.s. v tomto roce jsme mohli zakoupit profesionální
vybavení a získali tak možnost zpracovat množství dosud získaného filmového
materiálu a navíc pokračovat v natáčení v roce 2010.
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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,
absolvent Konzervatoře
Jaroslava Ježka Praha,
absolvent VŠE, Praha

Mgr. Petr Karásek

777 762 489
ikekrull@seznam.cz

Zdeněk Březina

Markéta Kubalová

Absolvent Právnické
fakulty ZČU v Plzni,
dramaturg nadšenec
775 292 461
Překladatel z německého
bryza@seznam.cz
jazyka, herec, studoval
Rakouské gymnázium v
Praze
Studentka oboru Sociální
606 292 194
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

Jan Březina
DiS. Jaromír Křížek
Kamila Stehlíková

Absolventka PF UJEP, Ústí nad Labem, absolventka
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha
Student filologie FF MU, Brno
Sociální pracovník, student psychologie univerzity
Palackého v Olomouci
Fotografka, kreativec, studentka Gerrit Rietveld
Academie v Amsterdamu

Petr Šichtanc
Václav Brožka
Jan Rödling
Bc. Lenka Březinová

Mgr. Karel Straka
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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
leader

Bc. Alexander Olah

Pavlína Huptychová

Sociální pracovník, absolvent oboru 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 UK Praha
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

Aleš Hrebenyak
Václav Jánoščík

Celkový počet spolupracovníků se stále rozrůstá, čítá několik desítek mladých
aktivních lidí.

Vypracoval : Petr Karásek, Chomutov, 25.3.2010
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