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

{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 čtrnáct tisíc fanoušků), prokázal svoji životaschopnost a dokázal dále rozvíjet
dlouhodobou spolupráci s respektovanými partnery ze všech segmentů společenského života.
V roce 2017 jsme programově navazovali na ročníky předchozí a pokračovali jsme ve zmíněné
zaběhnuté spolupráci se spřátelenými organizacemi (Goethe Institut, Dánská ambasáda aj.).

{letní kino}
Pravidelné bezplatné úterní promítání našeho letního kina si vybudovalo mezi našimi návštěvníky
za dobu naší existence velkou oblibu. Již pátým rokem nabízíme kvalitní filmový program a to
zcela zdarma – jsme takto jediné dlouhodobě fungující letní kino na Praze 1.
Díky zajímavým partnerům, které se nám podařilo pro tvorbu našeho filmového programu získat,
jsme se letos rozhodli filmová promítání rozšířit. Letos se podařilo realizovat např. společný projekt
s Dánskou ambasádou, tzv. Dánské filmové léto, Norské filmové léto s Norskou ambasádou
v ČR či Das Sommerkino, letní filmovou přehlídku s nejlepšími filmy z festivalu německy
mluveného filmu DAS FILMFEST. Získali jsme nové filmové partnery, jako jsou Festival
íránských filmů nebo ANIFILM a Kinedok.

{dobročinné a komunitní akce}
Za partnery z řad neziskových organizací bychom zmínili SIRIRI o. p. s., která se zabývá
rozvojovou pomocí v Africe. Dále jsme v našich prostorách uspořádali dobročinný večer „Pošli
skejty do Barmy“, jehož výtěžek šel na podporu aktivit Czech on Board with Myanmar. Také
jsme oslovili organizaci Centrum pro integraci cizinců, se kterou jsme uspořádali komponovaný
večer na téma uprchlictví.
Ryze komunitní akce jsme uspořádali s Muzeem Karla Zemana, které sídlí nedaleko a vznikl
z toho velmi příjemný večer pro děti i dospělé. Dále jsme podpořili vznik komunitního centra Žitná
35 ve spolupráci s Farní charitou Prahy 1.

{ostatní akce}
V roce 2017 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. Veliký ohlas získaly komediální večery
s Underground Comedy. Také jsme pokračovali v hudebních odpoledních Down by the
Riverside s pražským DJ uskupením Peeni Walli Sound.
Z dalších akcí stojí určitě za zmínku přednáška českého předního odborníka na kyber-bezpečnost
a Daniela P. Bagge Cyber (in)security, jež vznikla ve spolupráci s think-tankem Prague Security
Studies Institute (PSSI) a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Zcela zaplněný Containall při diskuzi v rámci cyklu Urban Talks

Dobročinný knižní bazar pro Cestu domů

Diváci čekající na zahájení promítání letního kina

