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Specifika společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.
AKORD & POKLAD, s.r.o.
Zadavatelem soutěže je ostravská společnost AKORD & POKLAD, s.r.o. která vznikla spojením dvou
kulturních a společenských center na území Ostravy. Konkrétně se jedná o kulturní dům Akord sídlící
v Ostravě-Zábřehu a porubský Poklad. Od roku 2018 fungují tyto dvě centra pod jedním vedením a
jednou hlavičkou. Porubský Poklad momentálně prochází rekonstrukcí, ale po zahájení činnosti (červen
2021) se z obou společenských center stanou „parťáci“ jak pro kulturní, tak i obchodní aktivity. Více o
jednotlivých domech níže.

AKORD Ostrava-Zábřeh
AKORD (dříve Dům kultury Akord a Dům
Zábřehu vybudovaná v roce 1959.

kultury

NH

Ostrava-Jih)

je

budova

v Ostravě-

Rozpětí aktivit v kulturní a společenské centrum Akord je široké, stejně tak jako cílová skupina. Najdete
zde pestrou nabídku kulturních akcí – divadelní představení, koncerty, akce pro děti. Akord tvoří i
vlastní pořady a akce jako např. charitativní jízda Bělským lesem Cyklosvětluška, soutěž pro seniory –
Miss Babča a Štramák aj. Zároveň připravuje klientům akci na klíč od A do Z (plesy, kongresy, semináře,
přednášky, workshopy, rodinné či firemní večírky a oslavy nebo svatby).
Díky vlastní restauraci a hotelu zajišťuje komplexní služby pod jednou střechou. Akord disponuje 3 sály,
7 salonky, 3 učebnami, 3 cvičebními sály, restaurací a hotelem, letní zahradou a technickým zázemím.
V roce 2019 oslavil 60 let, ale díky modernizaci se mění za běhu a nabízí stále více možností.

.

POKLAD Ostrava-Poruba
POKLAD (dříve Klub pracujících Poruby, Dům kultury pracujících, Dům kultury OKD, Dům kultury
Poklad) je budova v Ostravě-Porubě vybudovaná v roce 1961.
I přes probíhající rekonstrukci objektu pořádá společnost A&P v prostorách přilehlého amfiteátru (letní
scéna AMFI) akce. Nový Poklad bude disponovat společenským a divadelním sálem, cvičebním sálem,
hudebním klubem, zázemím pro klubovou činnost. Součástí budou učebny, salonky, vlastní restaurace
a bary. Novinkou je také plnohodnotné minikino. V plánu jsou divadla na profesionální i amatérské
úrovni, velké i malé klubové koncerty, besedy, přednášky, workshopy, akce pro děti i seniory, plesy,
vzdělávací a pohybové kurzy. Posláním nového kulturního a společenského centra je obohacení
návštěvníků o kulturní zážitky a vytvoření prostoru pro společenská setkání.

