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Containall o.p.s.  
 
Občanské sdružení Containall bylo založeno v lednu 2013 za účelem výstavby a provozu 
sezonního kulturního centra. Kulturní centrum, sídlící na adrese Cihelná 4, bylo postaveno z 
vyřazeného přepravního kontejneru a slouží především jako místo pro prezentaci neziskových 
organizací a pořádání kulturních akcí. V roce 2014 došlo k transformaci občanského sdružení 
na obecně prospěšnou společnost. Mimo provozu stejnojmenného kulturního centra na Malé 
Straně a kulturního centra Stalin v Letenských sadech je Containall o. p. s. organizátorem 
přehlídky mladého umění „Pokoje“, která se pořádá v nevyužívané budově, jež stojí na stejné 
adrese jako kulturní centrum Containall.  
 
https://www.facebook.com/containall/                                                http://containall.cz/ 
https://www.facebook.com/prazskepokoje/   
https://www.facebook.com/StalinContainall/     

https://www.facebook.com/containall/
http://containall.cz/
https://www.facebook.com/prazskepokoje/
https://www.facebook.com/StalinContainall/


 
 

Aktivity Containall o. p. s. v roce 2016 v Cihelné ulici č. 4 
 
 
 

KULTURNÍ CENTRUM CONTAINALL MALÁ STRANA  
 
 

Malostranské kulturní centrum Containall nabízí již čtvrtým rokem obyvatelům Prahy místo pro 
oddech od každodenního shonu. V samém centru města, které je jinak veskrze zaměřeno na 
nabízení služeb turistům, tak představuje ojedinělý prostor pro setkávání a kulturní vyžití. Za 
dobu své existence se Containall pevně zabydlel na kulturní mapě Prahy (náš facebookový 
profil má přes dvanáct tisíc fanoušků), prokázal svoji životaschopnost a dokázal dále rozvíjet 
dlouhodobou spolupráci s respektovanými partnery ze všech segmentů společenského života. 
  
V roce 2016 jsme programově navazovali na ročníky předchozí a pokračovali jsme ve 
zmíněné zaběhnuté spolupráci s druhými stranami (Goethe Institut, Dánská ambasáda, Cesta 
domů, aj.). Jako již tradičně patřilo mezi hlavní pilíře našeho programu promítání letního kina; 
letos jsme se však rozhodli položit větší důraz i na přednášky a diskuze, z čehož nám 
vykrystalizovaly dva zajímavé přednáškové cykly: Urban Talks a On the Road.  
 
 
 
{letní kino}  
Pravidelné bezplatné úterní promítání našeho letního kina si vybudovalo mezi našimi 
návštěvníky za dobu naší existence velkou oblibu, a to i díky zajímavým partnerům, které se 
nám podařilo pro tvorbu našeho filmového programu získat. A tak se nám i letos podařilo 
realizovat např. společný projekt s Dánskou ambasádou, tzv. Dánské filmové léto, či Das 
Sommerkino, letní filmovou přehlídku s nejlepšími filmy z festivalu německy mluveného filmu 
DAS FILMFEST 2015. Stejně tak se u nás  po roce opět uskutečnila filmová sekce festivalu 
Prague Pride 2016, Mezipatra na Prague Pride. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že v 
našem letním kině proběhla premiéra filmu FC Roma, snímku, jenž vyvolal poměrně intezivní 
společenskou debatu. 
 
{přednášky a diskuze} 
V průběhu sezóny 2016 jsme se zaměřili především na dva výše zmíněné přednáškové cykly. 
Prvním z nich byla série cestovatelských přednášek On the Road. V jeho rámci u nás 
vystoupilo přes deset zajímavých hostů s příspěvky týkajícími se exotických míst od Vanuatu, 
přes Rwandu až po Černobyl. Druhým cyklem byly potom diskuze o urbanismu Urban Talks, 
jež vznikly ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy MHMP. Ty se těšily obzvlášť 
velkému zájmu veřejnosti, svědčícímu o tom, že témata městského rozvoje jsou našimi 
návštěvníky vnímána jako  vysoce aktuální.  
{ostatní akce}  
V roce 2016 jsme pokračovali v tradici populárně naučných večerů „Pubquiz,“ kdy účastníci 
soutěží v týmech proti sobě o věcné ceny. Zároveň jsme se více zaměřili na sportovní aktivity 
a uspořádali několik sportovních turnajů ve stolním tenisu.  



 
 

Za partnery z řad neziskových organizací bychom zmínili Cestu domů, která se zabývá 
paliativní péčí. V našich prostorách jsme společně uspořádali dobročinný knižní bazar, jehož 
výtěžek šel na podporu aktivit Cesty domů. 
Z dalších akcí stojí určitě za zmínku přednáška předního odborníka na současné Rusko a 
mezinárodní bezpečnost Marka Galeottiho What is the real threat from Russia?, jež vznikla 
ve spolupráci s  think-tankem Prague Security Studies Institute (PSSI). 
 
dobročinný knižní bazar pro Cestu domů 
 
 
 
 

 
 



 
 

zcela zaplněný Containall při diskuzi v rámci cyklu Urban Talks 
 
 

 
diváci čekající na zahájení promítání letního kina 
 
 

 
 
 



 
 

PŘEHLÍDKA POKOJE V.  
 

 
V roce 2016 byl v opuštěném paláci v Cihelné ulici č. 4 uspořádán pátý ročník umělecké 
přehlídky Pokoje, který koncepčně navazoval na stejnojmenné výstavy pořádané v minulých 
letech. Výstava se opět zaměřovala na tvorbu studentů českých uměleckých vysokých škol a 
nově i vyšších odborných škol (VŠUP, AVU, ČVUT, FAMU Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň, 
UJEP Ústí nad Labem, OU Ostrava, TU Liberec, UTB Zlín a další). Studenti obsadili přes 
padesát pokojů po dobu deseti dnů, výsledkem byla unikátní site-specific přehlídka, kterou 
navštívilo bezmála 4500 návštěvníků. Výstava se konala 11. – 20.11. 2016.  
 
Výběr z mediálních výstupů  
o http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-
kulture/216411000121115/obsah/504626-studentska-vystava-pokoje 
 
o https://magazin.aktualne.cz/kultura/vystava-pokoje-studenti-
umeni/r~471ebbb8a81311e6a12d002590604f2e/r~fa98df96a80611e6a12d002590604f2e/ 
 
o http://praha.idnes.cz/prehlidka-mladeho-umeni-pokoje-studenti-vymalovali-palac-v-cihelne-
1fa-/praha-zpravy.aspx?c=A161111_113900_praha-zpravy_nub 

    
 
   
Hlavní partner projektu:                           
                                            

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000121115/obsah/504626-studentska-vystava-pokoje
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