Občanské sdružení Kuprospěchu
Výroční zpráva za rok 2010

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:

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 2010:
Po vynuceném konci našeho největšího projektu – Kulturního a sociálního centra
(jemuž se podrobně věnuje výroční zpráva za rok 2009) došlo k omezení činnosti sdružení.
Veškerá energie členů, snaha dalších spolupracujících subjektů, ale i značné finanční
prostředky přišly vniveč a bylo třeba konsolidovat naše síly. Zásadním problémem byl také
rozpad pomyslné „aliance nezávislé kultury“ v Chomutově, kterou tento projekt zastřešoval.
Několik hudebních skupin přišlo o zkušebny a o hudební studio, stejně jako o sklady pro
materiál sloužící k tvůrčí činnosti. Místní skateboardisté přišli o možnost se svému koníčku
věnovat i v zimních měsících, profesionální „u-rampa“ musela být demontována a nyní slouží
svému účelu v Děčíně. Graffitisté přišli o rozsáhlou legální plochu ke svým výtvorům,
provozovatel neziskového sítotiskového studia musel svou činnost přesunout do svého
domova, protože by nemohl vyhovět nárokům komerčních pronajímatelů. Všichni jmenovaní
a mnozí další přišli o místo, které společně budovali, kde se scházeli a organizovali své akce
a projekty. Mnozí z nich byli nuceni se svou činností skončit či ji radikálně omezit. K tomu
došlo i u našeho sdružení, které ztratilo prostor, kde pořádalo většinu kulturních akcí, ale
také zázemí k jejich pořádání obecně. Vzhledem k tehdejší politice města Chomutova nebylo
snadné najít náhradní prostor i pro jednorázové akce, neboť veškeré veřejné produkce
trvající po 22.00 hod. musely být městem povoleny. Je zřejmé, že stejná politická
reprezentace, která ukončila projekt Kulturního a sociálního centra, nepočítala ani
s povolením jakýchkoliv akcí nejen našeho sdružení, ale i dalších nezávislých pořadatelů.
Došlo tak i k neudělení potřebné výjimky naší největší kulturní akci, a sice festivalu
Cumbajšpíl. Přesto, že se jedná nejen v rámci našeho regionu o unikátní hudební přehlídku
s přeshraničním efektem, jež má navíc sedmiletou tradici, byla tato akce vytlačena
z městského parku v Chomutově. Vzhledem k nejistotě ohledně dalšího trvání akce či její
podoby jsme navíc její přípravy museli neustále odkládat, což vážně ohrozilo její konání.
Rok 2010 však nebyl pro sdružení jen rokem negativních událostí. Přesto, že došlo
k omezení naší činnosti, tato se neochromila a sdružení realizovalo projekty a akce různého
zaměření (viz dále).

Projekty a akce realizované v roce 2010:
Jarní cyklojízda
24.4.2010, Chomutov
Cyklojízdy jsou oslavou svobodného pohybu po městě.
Jejich cílem je propagovat cyklistiku jako způsob dopravy, který
je zdraví prospěšný a zároveň šetrný přírodě. Ve výše
zmíněném datu proběhla již čtvrtá chomutovská cyklojízda
pořádaná naším sdružením, tentokrát ve spolupráci s pionýry
českých cyklojízd – občanským sdružením Automat. Několik
desítek účastníků nejprve projelo centrem města až k cíli
v Bezručově ulici. Zde jsme společnými silami zasadili pět
nových stromů a uspořádali soutěž o zlatou sedačku v jízdě na
dvoupatrovém jízdním kole. Poté se účastníci přesunuli do
bývalého prostoru Švermák na náměstí 1. máje, kde byl
promítán dokumentární film o iniciativě AUTO*MAT s následnou
diskuzí se zástupci tohoto sdružení. Následnou afterparty řídili
místní matadoři elektronické hudby c.f.j. Interbaden.

Akci podpořil: Nadační fond Veolia
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Týden respektu k porodu
17.-21.5.2010, Chomutov
Světový týden respektu k porodu pořádalo o.s. Na louce ve spolupráci s Kuprospěchu
o.s. za podpory Statutárního města Chomutov. Jedná se o soubor přednášek a workshopů
za účasti stávajících či budoucích maminek a tatínků.

Spolu s vodou
2009 – 2010, Chomutov
Spolu s vodou byl projektem, jenž zastřešoval řadu
menších akcí různého zaměření a byl po bezmála roce ukončen
v létě 2010. V jeho rámci se udál dne 5.6.2010 dětský den
v Bezručově údolí pro širokou veřejnost, dále komentovaná
prohlídka sídlišť s městským architektem J. Pachnerem, besedy
s občany ohledně jejich života na sídlišti, unikátní balkónový
koncert místního hudebníka Skycy a workshopy.

Akci podpořil: Nadační fond Veolia

IV. Chomutovský industriální festival
26.6.2010, Chomutov, kostel sv. Ignáce
V roce 2010 jsme uspořádali již čtvrtý ročník přehlídky svébytného hudebního žánru –
industriální hudby, přičemž je třeba
podotknout, že se jedná o jednu z největších
akcí svého druhu v Čechách. Předešlé tři
ročníky se uskutečnily v bývalém kině
Evropa, kde se již stávající uskutečnit
nepodařilo, jak je naznačeno výše. Povedlo
se nám však najít více než důstojnou
náhradu, a sice odsvěcený barokní kostel sv.
Ignáce, jednu z dominant Chomutova, a to
s laskavým
svolením
a
spoluprací
správcovského SKKS. V chrámu vystoupila
jedna z největších hvězd žánru, jihlavští
Tábor radosti. Dále skladatel Vladimír Hirsch,
jeden z průkopníků industriální hudby u nás, držitelé hudební ceny Anděl Birds built nests
underground a kultovní Kaspar Von Urbach. Afterparty v prostoru Švermák se ujal místní
sound system Ara company.

Česko – německý festival
24.7.2010, Annaberg - Buchholz
V německém Annaberku se uskutečnila již tradiční partnerská akce k festivalu
Cumbajšpíl. Po česko-německém sportovním klání v kopané, jehož se zúčastnilo osm
mužstev, následoval turnaj ve sportu vynalezeném právě v Annaberku, tzv.
Drehstuhlbesenhockey. Večer tradičně následoval koncert českých a německých hudebních
skupin.
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United by skate II
30.7. – 9.8.2010, Chemnitz
Již popáté se dobrovolníci a příznivci občanského
sdružení Kuprospěchu setkali se svými kolegy a přáteli z
chemnitzkého Alternative Jugend Zentre. Podruhé se
mezinárodní výměna mládeže odehrála v podobě
skateboardového a BMX campu pod názvem UNITED BY
SKATE. Pro 50 skateboardistů z Německa, Itálie, Španělska,
Rakouska a České republiky připravili něměčtí organizátoři
jedenáctidenní program, který byl založen především na
objevování skejtových zákoutí Chemnitzu, Lipska a Drážďan.

7. Cumbajšpíl
28.8. a 4.9.2010, Chomutov
Největší kulturní akce našeho sdružení se v roce 2010 dočkala již sedmého
pokračování. Cumbajšpíl je česko - německý festival zaměřený zejména na místní
hudebníky z české a německé strany Krušných hor, v pozici hostů festivalu se každý rok
představují umělci zasloužilí o hudební nezávislou scénu. Nejde nám o laciná lákadla pro
masy, jde nám o kvalitu. Na festivalu vystoupilo již přes 100 hudebních seskupení a desítky
DJ´s. Festival je vždy zdarma, organizátoři na něm pracují bez nároku na honorář. Přes
značné organizační problémy popsané výše, které ohrozily jeho konání, jsme nakonec
v horečném tempu (o zákazu pořádání jsme se dozvěděli až na konci května 2010) dosáhli
náhradního řešení.
V tradiční termín konání akce (poslední
víkend v srpnu) jsme v centrálním altánu v městském
parku v Chomutově (kde bývá hlavní podium
festivalu) uspořádali pietní happening. Kapela
vyřezaná z dřevěných desek s funkčními nástroji
mlčky doprovázela projekci fotografií z předešlých
ročníků festivalu. Altánek byl zahalen do smutečního
hávu desítek metrů černé barvy. K dispozici pro
návštěvníky byla rádia, kde si v prostoru parku na
frekvenci 99,9 FM mohli naladit živě hradný set Dj
Maryse.
O týden později se na Chomutovském náměstí na třech různých místech odehrála již
klasická hudební produkce. Sdružení využilo skutečnosti, že městská vyhláška, která
opravňuje radu města povolovat všechny
veřejné hudební akce na území města konané
po 22.00 hod. nepočítala i s územím hlavního
náměstí. V Café Rouge, které nabídlo unikátní
prostor u kostela sv. Kateřiny, se uskutečnil
akustický večer, kde vystoupili Kuba Alexa,
Sunbeam, Melankoholik a Lukáš Landa ze
skupiny Flo. V klubu Hany Bany, jenž se
nachází taktéž na náměstí, se o program
postaral litvínovsko-mostecký sound system
Gummo. Těžiště programu si našlo své
umístění v bývalém prostoru Švermák, nyní již
opuštěném sále pro kulturní produkce se zázemím, který svou největší slávu zažil v 60.
letech minulého století. Německé hudebníky zastoupila jediná stálice festivalu Meniak
z Chemnitzu a místní hudebníky chomutovští Absent from violence. Jako hosté festivalu

5

vystoupili kultovní Anyway hrající směs rock and rollu a punku. Hlavní hvězdou večera pak
byla znovuobnovená formace Vanessa, pionýři elektronické hudby u nás. Jednalo o jeden
z mála jejich mimopražských koncertů po návratu na podia v roce 2010. Akce se i přes na
své poměry úsporný program těšila velkému zájmu diváků, kterých dorazilo několik set.
Akci podpořily: Česko-německý fond budoucnosti, Severočeské doly a.s., ESB s.r.o.,
Tatoo ink line – Tomáš Zítek

Ozvěny festivalu severského filmu
8.12. a 10.12.2010, Chomutov
Severský filmový klub o.s. ( http://www.sfklub.cz/) je iniciativou, jež
dlouhodobě pořádá projekce i celé přehlídky filmových děl vzniknuvších v
severských státech Evropy. Letošní festival „Severský filmov ý podzim“
uvedený v Praze a Brně měl svou dohru i v našem městě v podobě dvou
projekcí v Café Rouge. K vidění bylo komediální drama z Norska Pět lží
(2007) a kultovní černá komedie Sodoma Reykjavík (1992) z Islandu.

Paměti Krušnohoří
po celý rok 2010, 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 roce 2009 jsme mohli zakoupit
profesionální vybavení a získali tak možnost zpracovat
množství dosud získaného filmového materiálu a navíc
pokračovat v natáčení v průběhu roku 2010.

Mozaiky
po celý rok 2010, Ústecký kraj
Projekt mapuje mozaiky, reliéfy a jiné
nástěnné umění ve veřejném prostoru ze 70. a
80. let minulého století. 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 nahraz
ena novými fasádami. Zkoušíme co nejvíce
těchto objektů zdokumentovat, nafotit a v
archivech měst vyhledat jejich autory.
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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:
Mgr. Eva Blažková

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

Mgr. Karel Straka

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, absolvent psychologie univerzity
Palackého v Olomouci
Fotografka, kreativec, studentka Gerrit Rietveld
Academie v Amsterdamu
Absolvent 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
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Bc. Alexander Olah
Aleš Hrebenyak
Václav Jánoščík

Pavel Blažek
Petra Barcová
Veronika Hájková

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
Student, studuje obor umělecký truhlář v Litvínově
Studentka Spgs Most
Studentka Fakulty humanitních studií v Praze

Celkový počet spolupracovníků čítá několik desítek aktivních lidí.

Vypracoval : Petr Karásek, Chomutov, 20.2.2011
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