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Galerie Desítka
Uspořádejte vaši akci v jedinečných prostorách v centru Zlína
Nabízíme vám k pronájmu unikátní prostory s variabilním uspořádáním a kapacitou až pro 208 

osob. Galerie Desítka se nachází v 10. poschodí Obchodního domu Zlín. Multifunkční sál je vybaven 

moderní technikou a svým výjimečným umístěním s výhledem na celý Zlín dodá vašemu eventu 

jedinečnou atmosféru.

K tomu vám poskytneme špičkový catering z Bistrotéky Valachy a zařídíme doprovodný program 

dle vašich požadavků.

Módní přehlídky

Svatby

Oslavy

Hostiny

Koncerty

Catering

Veletrhy

Plesy

Konference

Firemní prezentace

Teambuildingy

Workshopy 

Firemní večírky

Školení

Jednání

Porady

obchodnidum.cz

Díky variabilnímu uspořádání Galerie Desítka je prostor vhodný i pro komorní akcí, jako jsou 

rodinné oslavy, degustační večery či jiné menší eventy.
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Svatby v nebi

Hledáte výjimečné místo pro vaši svatební hostinu? Pozvěte své hosty na střechu Obchodního 

domu Zlín. Galerie Desítka je ze tří stran plně prosklená a svým nevšedním panoramatickým 

výhledem dodá vaší svatbě jedinečnou atmosféru.

Svěřte svou svatbu do rukou profesionálů a užijte si svůj den D naplno. Zajistíme vám svatební 

menu, dort i zákusky. Doporučíme spolehlivou svatební agenturu, moderátora, Dj, kapelu i svatebního 

fotografa.
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Foto: Patrik Pšeja photography



10 důvodů, proč si vybrat Galerie Desítka

Reprezentativní prostory
s jedinečnou atmosférou

Moderní vybavení

Vlastní catering s kvalitním servisem

Bezbariérový přístup

Odhlučněný sál

Multifunkční uspořádání sálu

Parkování přímo u Obchodního domu Zlín

Centrum města s unikátním výhledem na Zlín

Catering, dezerty i dorty na míru

Možnost uspořádání eventu na klíč
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Dispozice a technické vybavení

Vybavení:

Výška sálu 2,9 m

Nosnost 350 kg/m²

Součástí prostor je vstupní foyer, lobby bar a terasa

Kapacita a možnosti uspořádání stolů v sále:

Catering

Bonus 
Výhled na Zlín

Parkování

Klimatizace

Plátno

Extra vybavení

Zatemnění 

Wifi

Variabilní
uspořádání

Denní světlo

Dataprojektor

Ozvučení

Uspořádání: U,I divadelní/konferenční banket módní přehlídka

Kapacita osob: 208 153 120 132
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Banket

U,I

Divadlo

Módní
přehlídka



Prostor foyer je vhodný především k uspořádání menších setkání, degustačních večeří, rodinných 

oslav a business meetingů. Foyer je možné využít rovněž k uskutečnění výjimečné romantické 

večeře v páru. Kapacita foyer je do 40 osob.

obchodnidum.cz

Pronájem foyer
Vhodný pro menší počet hostů



V Obchodním domě Zlín vám nabízíme také možnosti využití dalších prostor. K dispozici je vám 

celkem 6 konferenčních sálů ve 3. poschodí. Moderně vybavené sály s variabilním uspořádáním 

poskytují komfortní prostředí pro váš event. Po celou dobu trvání vaší akce vám bude k dispozici 

recepce.

Zajistíme vaše technické požadavky, doprovodný program a gastronomické služby Bistrotéky Valachy.

Firemní prezentace

Semináře

Workshopy

Catering

Konference

Školení

Porady

Teambuildingy

obchodnidum.cz

Další možnosti v Obchodním dome Zlín:
Konferenční sály ve 3. poschodí

ˇ
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Dispozice a technické vybavení konferenčních sálů
Vybavení:

Kapacita a možnosti uspořádání stolů:

Půdorys konferenčních sálů:

Catering

Bonus 
Výhled na Zlín

Parkování

Klimatizace

Plátno

Extra vybavení

Zatemnění 

Wifi

Variabilní
uspořádání

Denní světlo

Dataprojektor

Ozvučení

Sál 1 a 6 8 osob    
Sál 3, 4 a 5 16 / 12 osob 30 osob 18 osob
Sál 2A+2B  60 osob 40 osob
Sál 3+4  60 osob 40 osob
Sál 2A+2B+3  90 osob 60 osob
Sál 2A+2B+3+4  120 osob 80 osob
Galerie Desítka 160 osob 160 osob 80 osob
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Catering na míru

Nabízíme vám cateringové služby Bistrotéky Valachy. Tým profesionálních kuchařů vám připraví 

delikatesy české i zahraniční kuchyně. Naše cukrářky připraví dezerty i dorty podle vašich představ 

a s pomocí našich someliérů vám připravíme nápojový a vinný lístek na míru.

1-5 chodové menu

Dezerty a sweet bary

Řízené degustace

Teplé i studené
nápoje

Coffee break

Degustační menu

Svatební menu

Welcome drink

Teplé i studené rauty

Slavnostní dorty
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Další služby

Doprovodný program

Přenechejte organizaci vašeho eventu zkušeným koordinátorům. Zprostředkujeme vám doprovodný 

program ke svatbě, oslavě i firemnímu večírku na míru.

Kapela/DJ

Zvukař/osvětlovač

Moderátor

Taneční
vystoupení

Hostesky

Řízená degustace
/Barmanská show/

Fotograf/kameraman

Květinové aranžmá
a výzdoba sálu

fyziogarden.cz

Exotické masáže
Oddejte se relaxaci v příjemném prostředí Fyzio Garden a vychutnejte si ayurvédskou, thajskou 

či khmérskou masáž od zkušených masérů a masérek. Díky masážím, ve kterých se snoubí 

dokonale zvládnutá technika s celkovým pojetím vnímání ducha a těla, ulevíte nejen unavenému 

tělu, ale také mysli.
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Škola vaření Bistrotéky Valachy

Proměňte čas strávený s kolegy v příjemný zážitek plný chutí a vůní. V kuchařské škole Bistrotéky 

Valachy pro vás připravíme kurz na míru. Ideální kapacita kurzu je 14 osob a obsahuje 2-3,5hodinový 

program se spoustou zábavy a gastronomie. Vybrat si můžete z široké nabídky kurzů. Od thajské 

nebo italské kuchyně, až po pečení tradičních valašských frgálů nebo kvasového chleba.

bistrovalachy.cz



Bar 1931

V Baru 1931 si můžete dopřát popracovní drink, nebo využít atraktivních prostor baru pro uspořádání 

firemního večírku, pro který vám rádi domluvíme i speciální program v podobě degustace vína či 

vybraných destilátů. Bar 1931 disponuje vyhřívanou zahrádkou, na které si svůj drink vychutnáte za 

jakéhokoliv počasí.

Bar 1931 včetně vyhřívané zahrádky pojme až 110 osob.

bar1931.cz



Jsme tu pro vás!

V případě zájmu vám rádi zodpovíme veškeré dotazy, poradíme s vhodným uspořádáním,

programem i vhodným cateringem.

Kontaktujte nás a my vám připravíme individuální nabídku vhodnou právě pro váš event.

Kontakt:

Obchodní dům Zlín

náměstí Práce 2523

760 01 Zlín

e-mail: event@obchodnidum.cz

tel: +420 577 055 888

www.obchodnidum.cz

ODZlin

www.bistrovalachy.cz

ODZlin



www.svatbavnebi.cz



www.svatbavnebi.cz

www.obchodnidum.cz


