Občanské sdružení Kuprospěchu
Výroční zpráva za rok 2011

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 2011:
Po vynuceném konci našeho největšího projektu – Kulturního a sociálního centra
(jemuž se podrobně věnuje výroční zpráva za rok 2009) došlo k omezení činnosti sdružení,
které ztratilo zázemí k realizaci svých projektů. V roce 2010 docházelo ke konsolidaci sil
našich a našich spolupracovníků. Pomyslná „aliance nezávislé kultury“ sídlící v kině Evropa,
kde bylo centrum provozováno, sice nadále spolupracuje, ale vazby již nejsou tak úzké jako
dříve, kdy své aktivity jak naše sdružení, tak další iniciativy i individuality provozovaly pod
jednou střechou. Došlo tak k opětovnému roztříštění nezávislé kultury v Chomutově, kdy jsou
aktivity často realizovány jednotlivými skupinami separátně pro předem danou cílovou
skupinu. Naše sdružení se tento jev nadále snaží odbourávat nejen pestrým programem, ale
především zapojením široké místní komunity do realizace akcí a projektů.
V roce 2011 rovněž proběhly volby do obecního zastupitelstva v našem městě. Byť
personální změny ve vedení města nebyly zásadní, přeci jen se posunulo vnímání našeho
sdružení a jeho činnosti. Znamením byla opětovná finanční podpora naší činnosti (7.000,- Kč
jako dotace na činnost a 10.000,- Kč na podporu festivalu Cumbajšpíl) a především povolení
festivalu Cumbajšpíl, byť pozdní, kdy úspěšná byla až v pořadí třetí žádost o udělení výjimky.
Město Chomutov rovněž podpořilo projekt Chomstars, jenž se nám však bohužel
z organizačních důvodů nepodařilo finalizovat. Mělo se jednat o přehlídku chomutovských
umělců, především pak vizuálních, kteří uspěli se svou tvorbou i za hranicemi našeho
regionu. Projekt se však ukázal časově i finančně náročnější, než jsme předpokládali a
nebyli jsme již schopni jej v předpokládaném termínu realizovat.
Co se týče samotné činnosti, je třeba podotknout, že v osobním životě členů
nejužšího vedení sdružení došlo v roce 2010 a 2011 k zásadním změnám (založení rodin,
pracovní vytížení apod.). Řada mladších členů a spolupracovníků sdružení zase nastoupila
či finalizovala své studium na vysokých školách. Rozhodli jsme se tedy především z
časových důvodů snížit kvantitu pořádaných akcí a napak se zaměřit ještě více na jejich
originalitu a kvalitu, stejně tak jako na dlouhodobé projekty a pokračování projektů tradičních
(cyklojízdy, festival Cumbajšpíl, česko-německé výměny aj.). Rovněž zkoušíme na příští rok
vymyslet nové a originální formy realizace akcí a projektů.

Projekty a akce realizované v roce 2011:
Večerní cyklojízda
23.4.2011, Chomutov, Bezručovo údolí
Cyklojízdy jsou oslavou svobodného pohybu po městě. Jejich cílem je propagovat
cyklistiku jako způsob dopravy, který je zdraví
prospěšný a zároveň šetrný přírodě. Ve
zmíněném
datu
proběhla
již
pátá
chomutovská cyklojízda pořádaná naším
sdružením. Tentokrát jsme téma cyklojízdy
osvěžili
jejím
časovým
zařazením.
V podvečer několik desítek účastníků vyrazilo
na tradiční „spanilou jízdu“ centrem města a
již za tmy vyrazilo k cíli v Bezručově údolí, na
tzv. „I. mlýn“. Zde byla možnost se opět utkat
v cyklodovednostech o cenu Zlaté sedačky,
kterou si nakonec odnesl nejmladší účastník
jízdy. Pro všechny účastníky bylo připraveno
občerstvení a táborový oheň.

Akci podpořil: Ústecký kraj
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Výstava plakátů
19.3.2011, Chomutov, Café Rouge
Jelikož naše sdružení na začátku
roku 2011 oslavilo jubileum sedmi let
činnosti, byl čas k jistému bilancování.
K tomuto účelu jsme v chomutovském
podniku Café Rouge, jenž zároveň slouží
jako výstavní prostory, uspořádali výstavu
plakátů lákajících na akce a projekty,
které jsme v průběhu existence sdružení
uspořádali. Jelikož jejich počet již před
dlouhou dobou překročil stovku, většinu
plakátů jsme miniaturizovali, aby výstava
byla co nejkomplexnější. Na vernisáži
vystoupili spřátelené skupiny Kobra XI
(Chomutov) a Absent from Violence (CV, Klášterec nad Ohří), Dj Duce a Gabbana, Dj Marys
a Vj Mot Age, svou poezii představil místní tvůrce Beliaroth.

Skate contest + Hard core show
25.6.2011, Chomutov, Skatepark
Naše sdružení uspořádalo již několik
závodů ve skateboardingu, a to v kryté urampě, kterou dříve provozovalo v bývalém
kině Evropa. Tentokrát jsme závody
uspořádali v chomutovském skateparku,
který je vyhlášený svými překážkami,
především pak jedním z největších tzv.
„bazénů“ v ČR. Kromě velkého počtu diváků
se závodů zúčastnilo i několik desítek
závodníků, kteří přijeli z celého Ústeckého
kraje, ale zaznamenali jsme i účastníky
z jiných lokalit včetně Německa. V rámci
doprovodného programu vystoupil Dj Ichbin
a tři hudební skupiny: nadějní Palahniuk
z Prahy, z téže lokality velmi populární Esazlesa a na závěr skupina spojující dvě legendy
české moderní kytarové hudby, plzeňské Climatizado a chebské Esgmeq, pod společným
názvem Skupina štěstí.

Akci podpořily: Ústecký kraj, Crash shop
Česko – německý festival
6.8.2011, Annaberg - Buchholz
V německém Annaberku se uskutečnila již tradiční partnerská akce k festivalu
Cumbajšpíl. Po česko-německém sportovním klání v kopané a volejbalu, kterého se
zúčastnilo na osm mužstev, následoval již druhý turnaj ve sportu vynalezeném právě
v Annaberku, tzv. Drehstuhlbesenhockey. Večer tradičně následoval koncert českých a
německých kapel. Českou stranu zastoupily skupiny Animal resources a Need of activity, po
jejichž boku vystoupily němečtí Vengeance now a Sicrap.

Akci podpořil: Česko-německý fond budoucnosti
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United by skate III
2.8. – 17.8.2010, Chemnitz a další saská města
Již pošesté se dobrovolníci a příznivci
občanského sdružení Kuprospěchu setkali se svými
kolegy a přáteli z chemnitzkého Alternative Jugend
Zentre. Potřetí se mezinárodní výměna mládeže
odehrála v podobě skateboardového a BMX campu
pod názvem UNITED BY SKATE. Pro několik desítek
vyznavačů těchto sportů z Německa, Čech a dalších
zemí připravili něměčtí organizátoři čtrnáctidenní
program.
Akci podpořily: město Chemnitz, EU – program Mládež v akci

8. Cumbajšpíl
26.8.-27.8.2011, Chomutov, Městký park
Největší kulturní akce našeho sdružení se
v roce 2011 dočkala již osmého 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 organizační
problémy, kdy došlo k povolení festivalu radou města až na třetí pokus, jsme stihli uspořádat
dvoudenní festival, tak jak byl vždy tradičně pořádán.
Poslední víkend v srpnu tedy městský park v Chomutově opět přivítal místní
hudebníky a zajímavé hosty odjinud, samozřejmě bez vstupného a na pěti podiích. Na
hlavním podiu v centrálním altánu městského
parku se představilo celkem 14 hudebních
seskupení, kvůli nedostatku času jsme poprvé
porušili pravidlo, že každá skupina může hrát
na festivalu pouze jednou. Diváci tak mohli
vidět znovu dvě proslulé chomutovské skupiny
Kobra XI a X-left to die, své zástupce zde ale
měla i jiná města z regionu (Kadaň, Klášterec
nad Ohří, Jirkov aj.). V pozici hostů festivalu
se představily hvězdy polského alternativného
hiphopu Napszyklat, dnes již legenda české
klubové scény Midi Lidi (mj. držitelé ceny
Český lev za hudbu k filmu Protektor), nastupující hvězda české hipsterské scény
Schwarzprior z Ostravy či proslulý fyzický básník Petr Váša se svou skupinou Ty syčáci. Po
dvanácté hodině se akce přesunula do blízkého klubu Kulisárna, kde se o další program
první večer postarala jediná stálice festivalu Meniak z Chemnitzu a druhý večer místní drum
and bass sound system Ara Company. Podium na louce u pěšiny Boženy Němcové tradičně
opanovaly místní sound systemy produkující elektronickou taneční hudbu, a to seskupení
Vibrator a WC-A. Další místo produkce se nacházelo pod jedním z největších stromů
v parku, jehož koruna zastřešila podium první večer produkující alternativní elektronickou
hudbu (Džugybuggy, pan Vigo aj.) a druhý večer hudbu industriální (kapely Flexy
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z Chomutova a Napalmed z Mostu). Chill-out na louce u městských lázní obstarali tepličtí
HybriddZone. Festival opět přilákal stovky diváků z celého regionu včetně jeho německé
části, a to i přes velkou nepřízeň počasí v jeho druhý den.
Akci podpořily: Česko-německý fond budoucnosti, Statutární město Chomutov, ESB
s.r.o., Tatoo ink line – Tomáš Zítek, Crash shop, agentura Parole, fotoateliér Štáfek

Konzert v lázních
18.11.2011, Chomutov, městské lázně
Se sezónou jsme se rozloučili unikátním koncertem na unikátním místě. Podařilo se
nám zajistit prostory bývalé restaurace v městských lázních v Chomutově - prosklený
restaurant, kde se dochovala netknutá
normalizační výzdoba a design poskytující
ohromný výhled na funkční bazén. Z místních
kapel vystoupila nadějná Darja z Klášterce nad
Ohří
produkující
instrumentální
ostrou
kytarovou hudbu navazující např. na slavné
Neurosis. Stále slavnější skupina DVA, jež
posbírala mnoho cen, a to především
v zahraničí, představila svůj styl zvaný folklor
neexistujících národů. Pro velký úspěch jsme
zopakovali
vystoupení
ostravských
Schwarzprior. Večer pak završila skupina
Attitudes ze Semil čerpající svou tvorbu
z nejlepší tradice francouzské elektronické
hudby.

Paměti Krušnohoří
po celý rok 2011, 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 i v průběhu roku 2011. V průběhu dalšího roku chystáme záznamy
uložit do Městského muzea v Chomutově. Plánujeme rovněž výstavu s projekcí.

Mozaiky
po celý rok 2011, 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 nahra-
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zena novými fasádami. Zkoušíme co nejvíce těchto objektů zdokumentovat, nafotit a v
archivech měst vyhledat jejich autory. Tento rok jsme oslovili absolventy Dějin umění na FF
UK pocházející z Chomutova, aby zpracovali teoretické statě do připravované publikace.

Lidé v týmu Kuprospěchu, o.s.
Jednatelé:
BcA. Miroslav Koranda

777 762 488
mk@kuprospechu.org

Produkční, absolvent
produkce na DAMU,
pracuje v Člověku v tísni
o.p.s.

Martin Moulis

604 113 276
mulina@kuprospechu.org

Hudební skladatel,
absolvent Konzervatoře
Jaroslava Ježka Praha,
absolvent VŠE, Praha

Mgr. Petr Karásek

Absolvent Právnické
fakulty ZČU v Plzni,
dramaturg nadšenec
775 292 461
Překladatel z německého
bryza@seznam.cz
jazyka, 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.

Zdeněk Březina

Markéta Kubalová

777 762 489
ikekrull@seznam.cz

Členové a spolupracovníci:
Mgr. Eva Blažková

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

Absolventka PF UJEP, Ústí nad Labem, absolventka
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha
Profesionální fotograf
Sociální pracovník, absolvent psychologie univerzity
Palackého v Olomouci
Fotografka, kreativec, studentka Gerrit Rietveld
Academie v Amsterdamu
Absolvent architektury, ČVUT Praha
Grafik, hudebník,kreativec
Absolvent oborů žurnalistika a historie, FF MU Brno
Absolventka oboru Sociální politika a sociální práce +
Psychologie, FSS Masarykovy univerzity, Brno
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Mgr. Karel Straka

Bc. Alexander Olah
Aleš Hrebenyak
Václav Jánoščík

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, 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 oboru 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, 15.2.2012
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