Občanské sdružení Kuprospěchu
Výroční zpráva za rok 2014

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 2014:
Co se týče samotné činnosti, je třeba podotknout, že v osobním životě členů
nejužšího jádra sdružení dochází od roku 2010 k zásadním změnám (založení a rozrůstání
rodin, pracovní vytížení apod.). Řada mladších členů a spolupracovníků sdružení zase
nastoupila či finalizuje své studium na vysokých školách či rozvíjejí řadu činností započatých
s naším sdružením na jiných místech. 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 2014 podpořilo dotací na činnost ve výši 10.000,- Kč.
Velice děkujeme za jakoukoli podporu naší činnosti všem podporovatelům, ať už byla
její forma jakákoliv.

Projekty a akce realizované v roce 2014:
/obrazová dokumentace k jednotlivým akcím je dostupná na www.kuprospechu.org,
sekce akce a projekty/
Cyklojízda 2014
17.5.2014, 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 osmá chomutovská cyklojízda
pořádaná naším sdružením.
Odpoledne několik desítek účastníků vyrazilo na
tradiční „spanilou jízdu“
centrem
města.
První
zastávkou byla travnatá
plocha
za
městskou
knihovnou,
kde
jsme
společnými silami zasadili
strom. Dále se většina
účastníků i přes vydatný
déšť
přemístila
do
nedalekých Údlic, kde byla připravena exkurze do čističky
odpadních vod. Akce poté byla zakončena na pomezí Chomutova a Údlic, na tzv.
Rafandě. Víceúčelový prostor nabídl sportovní vyžití pro děti i dospělé. Pro účastníky
bylo připraveno občerstvení s grilováním.
Akci podpořily: Město Chomutov, Ústecký kraj (dotační program Volný čas)
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Konzert 5
13.6.2014, Chomutov, bývalé centrum Švermák
Co se týče koncertní
činnosti, máme dva základní
cíle. Prvním je zajímavá
dramaturgie
týkající
se
vystupujících
kombinující
místní,
nadějné
dosud
neznámé
a
zasloužilé
účinkující, přičemž středem
našeho zájmu je alternativní
kultura a nikoli hudební skupiny
objíždějící
takřka
všechny
obecné slavnosti a festivaly.
Druhým cílem je koncerty
pořádat
v netradičních
prostorách, což je mezinárodní
osvědčený trend. Bohužel kvůli
dřívějším neshodám s městem Chomutov se stále nedaří zcela pružně jednat ohledně
zapůjčení takových, mnohdy již zcela nevyužívaných prostor. 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, nicméně stále se
jedná o prostory jednoho z nejstarších rockových klubů v ČR a místo, kde alternativní kultura
v Chomutově před dlouhými léty vznikala. Na pátém vydání již poměrně tradiční akce
Konzert, které svým obsahem přesně splnila výše uvedené dramaturgické požadavky
vystoupili legendární Midi lidi, držitelé Českého lva za hudbu a řady dalších cen, kultovní
projekt Davida Doubka Ventolin, který tvoří živě elektronickou hudbu, zřejmě nejžádanější
mladá česká kapela současnoti, rakovničtí Manon Meurt (foto) a místní hudebníky zastoupili
velmi talentovaní 0100 z Klášterce nad Ohří.

Skate contest 2014
14.6.2014, Chomutov, skate-park
Již 5. závody ve skateboardingu
pořádané naším sdružením především pro
místní mládež. K naší radosti se však akce
tradičně zúčastnily také jezdci z řady jiných
měst a obcí, což samozřejmě dodalo
závodům větší atraktivitu. Celkem se
samotné soutěže zúčastnilo několik
desítek závodníků, na akci zavítalo
v pozici diváků cca 300 návštěvníků. Na
vítěze dvou kategorií v disciplínách Bowl a
Street čekala řada cen, a to finanční
odměna a ceny věcné. Vstupné i účast při
soutěžním klání bylo zdarma. Na akci
vystoupil Dj Ichbin z Chomutova, který má
již za sebou řadu vystoupení po celé republice a rezidentní večery v pražských klubech.
Akci podpořily: Město Chomutov, Ústecký kraj (dotační program Volný čas), za vstřícnost a
spolupráci také děkujeme pracovníkům organizace Kultura a sport Chomutov
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Česko – německý festival
21.6.2014 a 16.8.2014, 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. pod názvem Fete de la Musique. Již přes den probíhala
Dj vystoupení zakončená after party v místním centru Alte Brauerei.
Akci podpořil: Česko-německý fond budoucnosti

United by skate V.
11.8.-25.8.2014, Chemnitz a okolí
Po určité době jsme opět zaštítili společně s místní pobočkou Člověka v tísni tuto
tradiční akci. Spolupráce s chemnitzským kulturním centrem AJZ se datuje již k počátkům
naší činnosti, kdy jsme uspořádali několik výměn mládeže. Jednalo se o výměnné pobyty
mezi mládeží ze třech států EU, pátým rokem je již tato výměna určena především Paterům
a bikerům, které letos čekal třídenní výlet do Berlína, příprava hudebního festivalu HeyDays,
budování skejtové rampy, závody, grafitti workshopy atd. Celkově se jednalo o čtrnáctidenní
pobyt, program připravilo místní Alternative Jugend Zentrum hlavně pro mladé lidi, kteří
chtějí aktivně strávit prázdniny spolu s vrstevníky z dalších míst Evropy. Kromě české
skupiny se pobytu hrazeného ze zdrojů Evropské unie a města Chemnitz zúčastnili také
mladí lidé ze Španělska, Rakouska, Argentiny, Brazílie, Makedonie a samozřejmě z
Německa.

XI. Cumbajšpíl
14.11. a 21.11. 2014, Chomutov, hlavní vlakové nádraží
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 10 let na festivalu vystoupilo kolem 200
hudebních seskupení a desítky DJ´s. Festival je vždy
zdarma nebo pouze se symbolickým vstupným,
organizátoři na něm pracují bez nároku na honorář.
Akce se po dlouhá léta konala v Městském parku
v Chomutově, po neshodách se zástupci města jsme akci
s úspěchem přesunuli do bývalého kulturního centra
Švermák, jehož minulost popisujeme výše a jehož činnost
tím později byla obnovena. Od konání festivalu se zde
totiž uskutečnila řada dalších akcí pro mladé lidi, neboť
místní organizátoři díky nám tento prostor znovuobjevili.
V souladu se světovými trendy, které popisujeme rovněž
výše, jsme následně akci s velkým úspěchem přesunuli
do bývalých městských lázní, kde akce získala opět
republikové renomé. Bohužel spolupráce města
Chomutov, kterému samozřejmě děkujeme za jistou
finanční podporu, s nezávislými iniciativami stále v tomto
ohledu poněkud pokulhává. Po řadě bezvýsledných
jednání jsme tak naše pátrání omezili na budovy, které
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nejsou ve vlastnictví obce. Na pořádání akce jsme se nakonec dohodli s Českými drahami,
které zapůjčily budovu hlavního vlakového nádraží v Chomutově, resp. její nevyužívanou
část, která umožnila uspořádat festival pro kapacitu několika set diváků denně. Jak jsme již
avizovali mnohokrát předtím, akce se setkala s velkým ohlasem a jsme přesvědčeni, že
zejména kvůli netradičnímu místu k pořádání, kam lidé nemají běžně přístup, přičemž se
jako v minulosti jedná o místo pro historii Chomutova podstatné a zapsané v paměti
zúčastněných. Samozřejmě i program, byť mírně omezen kvůli vysokým nákladům na
přípravu prostoru, se snažil nezůstat pozadu. V souladu s našimi dramaturgickými cíly tak na
dvou pódiích vystoupila řada účinkujících z našeho regionu, když tradičně zřejmě největší
ohlas zaznamenali Meniak z Chemnitzu. Z hostů festivalu se jistě sluší zmínit skupinu DVA,
která je jednou z nejznámějších českých skupin v zahraničí, když jen letos absolvovala dvě
turné po USA a svou aktuální desku zde vydala u prestižního nezávislého labelu. Nelze také
pominout rapera Serengetiho z Chicaga, držitele mnoha ocenění Bonuse či stále známější
Schwarzprior, jimž krátce před tímto vystoupením vyšla debutová deska IDDQD.
Akci podpořily: Česko-německý fond budoucnosti, ESB s.r.o., Tatoo ink line – Tomáš Zítek,
fotoateliér Štáfek, Město Chomutov, Café Rouge, Kultura a sport Chomutov a řada dalších

Noc venku 2.
20.11.2014, Chomutov
Noc venku je celorepublikovou akcí, do níž se
postupně zapojuje více a více měst. Chomutov se díky
nám do této akce zapojil již od druhého ročníku a je tak
mezi osmi pionýrskými městy v celé ČR. Zájemci se
opět mohli seznámit s problematikou bezdomovectví,
zažít, jaké je to spát venku a získat prostředky pro lidi
bez domova. V rámci akce se opět konalo tematické
promítání o bezdomovectví, proběhla rozsáhlá diskuze
s místními odborníky na dané téma, proběhla sbírka a
workshopy a vše vyvrcholilo spaním účastníků
v parčíku u městské radnice.

Paměti Krušnohoří
po celý rok 2014, 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.
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Mozaiky
po celý rok 2014, 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.

Lidé v týmu Kuprospěchu, o.s.
Jednatelé:
Zdeněk Březina

775 292 461
bryza@seznam.cz

Překladatel z německého
jazyka, herec, studoval
Rakouské gymnázium
v Praze

Mgr. Petr Karásek

777 762 489
ikekrull@seznam.cz

Absolvent Právnické
fakulty ZČU v Plzni,
dramaturg

BcA. Miroslav Koranda

739 320 640
mk@kuprospechu.org

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

Markéta Kubalová

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 Hrebeniaková

Martin Moulis

Miloš Štáfek
Mgr. Jaromír Křížek

Absolventka PF UJEP, Ústí nad Labem, absolventka
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha
Hudební skladatel, absolvent Konzervatoře Jaroslava
Ježka Praha, absolvent VŠE, Praha
Profesionální fotograf
Sociální pracovník, absolvent psychologie univerzity
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Kamila Stehlíková
Petr Šichtanc
Václav Brožka
Jan Rödling
Bc. Lenka Březinová

Mgr. Karel Straka

Bc. Alexander Olah
Aleš Hrebeniak
Václav Jánoščík

Pavel Blažek
Petra Barcová
Veronika Hájková

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
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, snažíme se, aby
všechny projekty měly komunitní nádech.

Vypracoval : Petr Karásek, Chomutov, 9.1.2015
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