Občanské sdružení Kuprospěchu
Výroční zpráva za rok 2013

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 2013:
Co se týče samotné činnosti, je třeba podotknout, že v osobním životě členů
nejužšího jádra sdružení dochází od roku 2010 k zásadním změnám (založení rodin,
pracovní vytížení apod.). Řada mladších členů a spolupracovníků sdružení zase nastoupila
či finalizuje 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 vymýšlet nové a
originální formy realizace akcí a projektů.
Jelikož pořádání kulturních akcí, které je již v naší činnosti po několik let dominantní,
není kratochvílí, jíž je možno provozovat do nekonečna, zkoušíme také čím dál více
podporovat mladé nezávislé pořadatele. Rádi poradíme ohledně organizace akce, půjčujeme
zdarma materiál nutný k jejich pořádání a poskytujeme know-how, stejně jako faktickou
spolupráci. Rovněž šíříme kontakty na místní umělce, především hudebníky po ČR a
v německém příhraničí. Některé akce a projekty jsme také přepustily spolupracujícím
subjektům, které mají zájem a potenciál je dále uskutečňovat (např. sportovní výměny
mládeže s německým Chemnitzem nadále organizuje místní organizace Člověka v Tísni).
Město Chomutov nás pro rok 2013 podpořilo dotací na činnost ve výši 7.000,- Kč. Bohužel
se však opět projevily zhoršené vztahy z minulosti, především co se týče pořádání festivalu
Cumbajšpíl. V kombinaci s výše uvedeným vytížením se pak nezájem a mnohdy i
schválnosti místní samosprávy stávají zcela zásadní překážkou, kterou se však stále
snažíme překonat. Za 10 let neziskové apolitické činnosti v Chomutově neočekáváme metály
a obrovské granty, ovšem rovněž ani kladení překážek a absenci vůle k domluvě.

Projekty a akce realizované v roce 2013:

Cyklojízda 2013
4.5.2013, 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 zmíněném datu proběhla již sedmá
chomutovská cyklojízda pořádaná naším sdružením.
Odpoledne několik desítek účastníků vyrazilo na
tradiční „spanilou jízdu“
centrem města, která
byla zakončena na III.
mlýně
v Bezručově
údolí, kde na účastníky
čekala komentovaná
exkurze do úpravny
vody.
Afterparty
se
konala v čajovně Ali
baba
na
akci
spřáteleného výtvarníka Šporgyho, který zde vystavoval společně se svou dcerou
Marií.
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Česko – německý festival
21.6.2013 a 17.8.2013, Annaberg - Buchholz
V německém Annaberku se uskutečnila již tradiční partnerská akce k festivalu
Cumbajšpíl.
V první zmíněný datum se uskutečnil tradiční koncert českých a německých kapel
v kulturním centru Alte Brauerei e.V.
Druhý z datumů byl zasvěcen především sportu. Po česko-německém sportovním
klání v kopané, volejbalu a nově také basketbalu, kterého se zúčastnilo na osm mužstev,
následoval již třetí turnaj ve sportu vynalezeném právě v Annaberku, tzv.
Drehstuhlbesenhockey. Již přes den probíhala Dj vystoupení zakončená after party
v místním centru Alte Brauerei.
Akci podpořil: Česko-německý fond budoucnosti

Konzert IV.
21.6.2013, Chomutov, bývalé centrum Švermák
Veškeré naše idey na využívání
netradičních
prostor
pro
pořádání
koncertů vzaly za své díky nezájmu ze
strany místní radnice, byť se jedná o
osvědčený mezinárodní trend nejen kvůli
zájmů diváků, ale také kvůli oživení a
využití jinak chátrajících budov zejících
prázdnotou. Museli jsme tedy pro
koncertní činnost využít bývalé centrum
Švermák
na
náměstí
1.
máje
v Chomutově, které bohužel již není
v nejlepší kondici a pro diváky samotné
neskýtá žádné překvapení. Na akci
vystoupili legendární raperky a neúnavné glosátorky reality všedního dne Čokovoko z Brna,
naděje nezávislé scény Gagarin z Havířova a zřejmě dvě nejaktivnější místní skupiny
Whispering of soul a KobraXI.

Skate contest 2013
22.6.2013, Chomutov, skate-park
Již 4. závody ve skateboardingu
pořádané naším sdružením především
pro místní mládež. K naší radosti se
však akce tradičně zúčastnily také
jezdci z jiných měst a obcí, což
samozřejmě dodalo závodům větší
atraktivitu. Na vítěze dvou věkových
kategorií v disciplínách Bowl a Street
čekala řada cen. Vstupné bylo zdarma.
Na akci vystoupily místní Dj´s, mezi nimi
také Dj Mike one, opakovaný účastník
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mistrovství světa v djingu a mistr republiky.
Akci podpořil: Za vstřícnost a spolupráci děkujeme pracovníkům organizace Kultura a
sport Chomutov

X. Cumbajšpíl
29.11, 6.12., 20.12.2013
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. Za 9 let na festivalu vystoupilo přes 170 hudebních seskupení a desítky DJ´s.
Festival je vždy zdarma nebo pouze se symbolickým vstupným, organizátoři na něm pracují
bez nároku na honorář.
Po úspěchu přesunutí akce do městských lázní jsme naivně počítali s tím, že se zde
uskuteční i jubilejní 10. ročník, a že po letech budeme mít na přípravu více než 1 až 2
měsíce. Železobetonová budova však najednou přestala vyhovovat a to, že rádi zaplatíme
statika a revize, nebylo vyslyšeno. Přišli jsme tedy s nápadem udělat akci v pasáži na sídlišti
Zahradní (1-2 stage v kulturním domě, stage v kině Mír a další atrakce v již opuštěných
barech a obchodech), konečně i samo
město žádalo občany o nápady, co s
opuštěným monstrem dělat. Akce se
měla konat v říjnu 2013, přesto jsme
na rozhodnutí o naší žádosti čekali
zhruba 6 měsíců až do září, kdy Rada
města nepřijala žádné usnesení.
Havlovská „blbá nálada“ a snaha
nebrat jméno festivalu nadarmo menší
akcí nám velela akci skrečovat.
Nechtěli jsme však právě ve
zmíněném jubileu přerušit dlouholetou
tradici a také si nechat naši činnost
definitivně
znechutit
tradičním
podkopáním naší největší akce
příhodně vždy v době, kdy se jí opět začíná dařit po vynuceném omezení.
Pro akci jsme tak narychlo museli využít již výše popisovaný prostor Švermák, s čímž
se samozřejmě neslo drastické omezení rozsahu programu vzhledem ke kapacitě prostoru.
Věříme však, že na kvalitě účinkujících se nedostatek času a nedostatky prostoru neprojevily
vůbec. Tradičně se představili místní hudebníci z Čech a z Německa, které doplnili přední
zástupci současné nezávislé scény (UFAJR a Kazety z Prahy či ostravští Schwarzprior a
Wolf trap). Představit své nové album „Atomová včela“ přijeli jedni ze zakladatelů českého
hip-hopu WWW, které během vystoupení doprovodil legendární bubeník Pavel Fajt. Živoucí
legendou je rovněž elektronická formace VANESSA, jež v Chomutově pouhý týden po
oficiálním křtu v Praze představila své nové album „Antidotum“. V pátek 20.12.2013 proběhla
v chomutovské kavárně a výstavním prostoru Café Rouge vernisáž výstavy tiskovin a
fotografií 10 let festivalu.
Akci podpořily: Česko-německý fond budoucnosti, ESB s.r.o., Tatoo ink line – Tomáš
Zítek, fotoateliér Štáfek a další
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Noc venku
21.11.2013, Chomutov
Noc venku je celorepublikovou akcí, do níž se
postupně zapojuje více a více měst. Při druhém
ročníku se do celkové počtu osmi zařadil i Chomutov.
Zájemci se mohli seznámit s problematikou
bezdomovectví, zažít, jaké je to spát venku a získat
prostředky pro lidi bez domova. Za účastníky a hlavně
za všechny lidi bez domova pronesl modlitbu farář
církve Českobratrské evangelické Jiří Bureš. Na
programu byla diskuze s odborníky na danou
problematiku, ale i s přímými aktéry, na než dopadl
problém ztráty domova. Po koncertu trubačů Consonare a promítnutí dokumentu Láska
v hrobě se účastníci přesunuli na (ne)obvyklé místo k přespání u Chomutovské radnice.
Akce se setkala s velkým zájmem médií a přispěla k rozvíření diskuze o bezdomovectví
v naší lokalitě.

Paměti Krušnohoří
po celý rok 2012, 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 dalších. Chystáme se pořízené záznamy uložit do
Městského muzea v Chomutově, plánujeme rovněž výstavu s projekcí sestřihu
nejzajímavějších záznamů.

Mozaiky
po celý rok 2012, 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
nahrazena novými fasádami. Zkoušíme co
nejvíce těchto objektů zdokumentovat, nafotit
a v archivech měst vyhledat jejich autory. Oslovili jsme absolventy Dějin umění na FF UK
pocházející z Chomutova, aby zpracovali teoretické statě do připravované publikace.
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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

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
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

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

Mgr. Karel Straka

Bc. Alexander Olah

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
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
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Aleš Hrebenyak
Václav Jánoščík

Pavel Blažek
Petra Barcová
Veronika Hájková

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, 12.1.2014
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