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 WE CORDIALLY
WELCOME YOU
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

In this brand new and already the third issue of Asten Life, we bring you tips 
for interesting cultural and sports experiences in the upcoming 2015/2016 
winter season. We believe that you will find them worthwhile. For this 
reason, we also briefly introduce the hotels from our Asten Hotels network 
where you may be accommodated while visiting the selected event.
  Concurrently, we would like to familiarise you with the newest 
projects of our Asten Property boutique real estate agency. Whether 
you are considering an investment into a new home or deciding on 
how to best capitalise on your investment, we will attend to your 
needs with the same amount of enthusiasm and professional approach.

Do not hesitate to contact us, we are here for you.

Ing. Vladan Hájek,                          
vladan.hajek@astenproperty.com

Jiří Gajdošík 
jiri.gajdosik@astenhotels.com

Na stránkách nového, třetího vydání Asten Life, Vám přinášíme tipy 
na zajímavé kulturní a sportovní zážitky nadcházející zimní sezony 
2015/2016. Věříme, že Vás zaujmou. V krátkosti Vám proto také 
představujeme hotely z naší sítě Asten Hotels, ve kterých se při návštěvě 
vybrané události můžete ubytovat.  
  Zároveň Vám představíme nejnovější projekty naší butikové 
realitní kanceláře Asten Property. Při zvažování investic do nového 
bydlení či naopak při rozhodování o zhodnocení Vašich investic se 
Vám zde budeme věnovat se stejným nadšením a profesionálním 
přístupem.

Neváhejte se obrátit přímo na nás, jsme tu pro Vás,

Jednatelé Asten Hotels & Asten Property  I  Partners in Asten Hotels & Asten Property



do 31. prosince 
Andy Warhol - I'm OK, která probíhá v pražské Gallery 
Of Art Prague a prezentuje dílo tohoto jedinečného 
umělce v širokém spektru jeho činností. Od klasických 
děl jako jsou Mao, Flowers, Marilyn Monroe 
a Campbell's Soup, které spadají do edice Sunday B. 
Morning až po nádherné, ručně kolorované Flowers.

Until 31 December 2015 
Until 31 December, you may admire Andy Warhol's 
I'm OK exhibition at the Gallery Of Art Prague, which 
presents the works of this one-of-a-kind artist through 
a wide spectrum of his activities. From classic pieces, 
such as Mao, Flowers, Marilyn Monroe and Campbell's 
Soup falling to the Sunday B. Morning series, 
to gorgeous, hand-coloured Flowers.

19. – 27. března 
Febiofest 2016 – FEBIOFEST byl 
založen v roce 1993 nezávislou filmovou 
a televizní společností FEBIO. Začínal 
jako akce pořádaná téměř bez peněz, ale 
s nadšením pro přátele a filmové fanoušky. 
Během let se proměnil ve velký filmový 
festival, který si ale stále zachovává svůj 
původní profil a cíl: všechno pro diváka.

19 – 27 March  
Febiofest – FEBIOFEST was founded in 1993 
by FEBIO, an independent film and television 
company. It started as an event organised 
with almost zero funding but with immense 
enthusiasm for friends and film fans. Over the 
years, it has grown into a major film festival 
that still retains its original purpose 
and mission: everything for the viewer.

25. listopadu 2015
Petr Hapka žije! – Odchodem velkých skladatelů 
působení jejich děl nekončí, v tom smyslu proto 
i P. Hapka žije dál. Do roka a do dne po Hapkově 
odchodu M. Horáček takové setkání připravil 
v podobě koncertu nazvaného "Petr Hapka žije!" 

25 November 2015
Petr Hapka lives! – The effect of the work 
of great composers does not end with their 
death. Therefore in the sense P. Hapka lives 
on. Within a year and a day after, M. Horacek 
such a meeting arranged as a concert entitled 
"Petr Hapka lives!"

PRAHA 

Boutique Hotel Golden Key Prague

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

www.astenhotels.com/hotelgoldenkey

Asten Hotels  I  Pařížská 1, 110 00 Praha 1  I  +420 734 490 736  I  info@astenhotels.com  I  www.astenhotels.com

Asten Hotels

 www.astenhotels.com/hotelklarov  

Boutique Hotel Klárov Prague

Deluxe pokoj v hotelu Klárov s výhledem 
na Pražský Hrad

The Deluxe Room at Hotel Klárov with 
a view of Prague Castle

Junior suite v hotelu Golden Key v Nerudově ulici 
s výhledem na Petřínskou rozhlednu 

The Junior Suite at Hotel Golden Key Prague in Nerudova 
Street with a view of the Petřín Observation Tower

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?



 BENEŠOV

MCELY

Boutique Hotel Golden Key Prague

26. – 28. 3. 2016 
Velikonoční strom v Benešově – tradiční uvítání jara 
s netradiční výzdobou

Easter Tree in Benešov – The traditional welcoming 
of spring with untraditional decorations.

Atelier apartmán pod střechou v hotelu Bellevue 
Karlov je tím správným místem 
The top-floor Studio Suite at Hotel Bellevue 
Karlov is the perfect place

Apartmá princezny Nely v Chateau Mcely
The Princess Nela Suite at Chateau Mcely 

31.12.2015 
Silvestrovská jízda s Orient Expressem 
je téma letošní oslavy Silvestra na zámku 
Chateau Mcely. Působivý a luxusní 
způsob, jak oslavit začátek Nového roku.

A New Year's Eve ride on the Orient 
Express is this year's theme of the New 
Year's Eve celebration at Chateau Mcely. It 
is indeed a rather impressive and luxurious 
way of celebrating the end of one year and 
the beginning of a new one.  

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

Chateau Mcely, Spa Hotel & Forest Retreat

www.astenhotels.com/chateaumcely

www.astenhotels.com/karlovbenesov  

Asten Hotels  I  Pařížská 1, 110 00 Praha 1  I  +420 734 490 736  I  info@astenhotels.com  I  www.astenhotels.com

9. 11. 2015
Koncert známého českého písničkáře Karla Plíhala 
v Městském divadle 

A concert of popular singer-songwriter Karel Plíhal 
at the Municipal Theatre.

Březen 2016 
SLET BOHYŇ - motivační víkend plný hluboké 
reaxace, gurmánských specialit a prožitků 

March 2016 
GODDESSES' RALLY – A motivation weekend full of 
deep relaxation, gourmet specialities and experiences

Hotel Bellevue Karlov Benešov



 ČESKÝ KRUMLOV
11. 11. – 30.11. 2015
Festival vína – To, co začalo před pár lety jako malá 
akce, se rozvinulo do akce s tradicí, které se účastní 
nejvýznamnější restaurace a bary v celém Českém 
Krumlově. 

30. 11. 2015  
Koncert skupiny Čechomor ve Zlínském 
Kongresovém centru 

A concert of the Čechomor band at the Zlín 
Congress Centre

22. 12. 2015 
Vychutnejte si vánoční atmosféru s Hradišťanem 
a Jurou Pavlicou. Kde jinde můžete načerpat více 
atmosféry, než v jejich rodném kraji? 

Enjoy a true Christmas atmosphere with the Hradišťan 
band and Jura Pavlica. Where else can you experience 
a better atmosphere than in their native region?

Wine Festival – What began as a small-scale event 
a few years back has developed into a traditional 
festival with the participation of the best restaurants 
and bars from Český Krumlov. 

6. 02. 2016 - 9. 02. 2016 
KRUMLOVSKÝ MASOPUST - Obnovená tradice lidové masopustní 
slavnosti s typickým pestrobarevným procesím masek, provázeným pouličními 
divadelníky, kejklíři a muzikanty. A jelikož po veselici následuje půst, nechybí ani bohatá 
hostina a tancovačka.

THE KRUMLOV CARNIVAL – The renewed tradition of the folk Shrovetide festival 
with its typical parade featuring colourful masks, amusing street performers, jugglers, 
and musicians. And since Lent follows after Shrovetide, you may look forward 
to an abundant feast with dancing.

Junior apartmán v hotelu Bellevue s výhledem na státní zámek Krumlov 
The Junior Suite at Hotel Bellevue with a view of Krumlov Castle 

Pokoj ZEMĚ ve Ville Memories ve Fryštáku se stane
Vaším domovem na cestách po střední Moravě. 

The EARTH Room at Villa Memories in Fryšták 
will become your home when exploring central Moravia. 

 ZLÍN

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

Hotel Bellevue Český Krumlov 

Villa Memories

www.astenhotels.com/bellevueceskykrumlov

www.astenhotels.com/villamemories

Asten Hotels  I  Pařížská 1, 110 00 Praha 1  I  +420 734 490 736  I  info@astenhotels.com  I  www.astenhotels.com



 ZIMA/WINTER
2015/2016

11. – 13. prosince 2015
Tradiční zahájení zimní sezony v našem neznámějším 
lyžařském středisku. Každoroční společenský 
Highlight. Špindlerův Mlýn během tohoto víkendu 
vítá tisíce lyžařských nadšenců. Zároveň zde probíhají 
nejrůznější akce ve Ski Areálu, barech, restauracích 
a prostě všude! Otevření nové 6 sedačkové vyhřívané 
lanovky na Svatý Petr. 

11 – 13 December 2015
The traditional opening of the winter season 
in our best known ski resort. A yearly social highlight. 
During this weekend, Špindlerův Mlýn welcomes 
thousands of skiing enthusiasts. At the same time, 
a range of various events is held at the Ski Area, bars, 
and restaurants. Simply everywhere! The opening 
of the heated 6-chair lift to Svatý Petr. 

18. – 20. ledna 2016
Již druhý ročník testování ručně dělaných 
Švýcarských lyží ZAI za účasti Franco 
Cavegna. Franco byl po více než dekádu 
reprezentantem země helvétského kříže ve 
sjezdovém lyžování ať již na mistrovství světa 
nebo na třech zimních olympijských hrách. 
Prohánějte se s Francem na Fresh Tracku na 
těch nejlepších lyžích tohoto světa. 
www.lyzezai.cz 

18 – 20 January 2016
The second year of the testing of hand-made 
Swiss ZAI skis with the participation of Franco 
Cavegn. For more than a decade, Franco 
represented the country with the Helvetian 
cross on its flag in alpine skiing at world 
championships and three winter Olympics. 
Race down the Fresh Track with Franco 
on the world's best skis.           www.lyzezai.cz 

Březen 2016
Snow Jam – Kultovní akce, 
kdy se celý Špindlerův 
Mlýn promění na město plné 
snowboarďáků. Skvělý víkend, 
v roce 2015 to byl dokonce vrchol 
světového poháru ve snowboardu 
za účasti těch největších světových 
hvězd na snowboardu. 

March 2016
Snow Jam – An iconic event when 
Špindlerův Mlýn turns into a town 
full of snowboarders. It is always 
a great weekend and in 2015, 
it was the ultimate event of the 
snowboard world cup featuring 
the world's snowboarding elite.
 

 ŠPINDLERŮV MLÝN

The Family Suite at Hotel Savoy Špindlerův Mlýn
TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

Hotel Savoy Špindlerův Mlýn 
www.astenhotels.com/hotelsavoy 



ASTEN PROPERTY
JSME BUTIKOVÁ REALITNÍ KANCELÁŘ SE 
ZAMĚŘENÍM NA PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI 
NA ATRAKTIVNÍCH ADRESÁCH. 

   Majitelé nemovitostí se na nás obrací s žádostí prodat jejich 
nemovitost převážně na základě dobrých referencí. Naši lidé 
v minulosti vybudovali několik obchodů s luxusním zbožím, 
připravovali klientům hypoteční financování na míru, stejně jako 
realizovali marketingové kampaně pro světové automobilky. Díky 
našim obchodním kontaktům a propracovanému marketingu umíme 
Vaši nemovitost prodat i pronajmout či doporučit vhodnou nemovitost 

ke koupi právě pro Vás. 

WE ARE A BOUTIQUE REAL ESTATE AGENCY 
FOCUSING ON PREMIUM PROPERTIES LOCATED 
AT ATTRACTIVE ADDRESSES.

   Property owners turn to us to sell their property largely based on 
good references. In the past, our people built several boutiques with 
luxury goods, arranged tailor-made mortgage funding for clients, as 
well as launched marketing campaigns for world car brands. Thanks 
to our business contacts and sophisticated marketing, we are able to 
sell or lease your property or to recommend a property for purchase 
that will suit your requirements.

"Naši reputaci si každý z nás buduje již mnoho let 
a uděláme vše potřebné, abychom nadchli i Vás. 
Rádi za Vámi přijdeme osobně nebo Vás uvítáme v naší 
kanceláři."

"The members of our team have been building their 
reputation for many years and we will do our best to meet 
your expectations. We will gladly visit you or welcome 
you at our offices."

Za tým Asten Property se těší na telefonický kontakt 
či osobní setkání

Romana Červenková  I  Obchodní ředitelka
E: romana.cervenkova@astenproperty.com
T: +420 733 183 111

We are looking forward to speaking to you over the phone or in 
person. On behalf of the Asten Property team

Romana Červenková  I  Sales Director
E: romana.cervenkova@astenproperty.com
T: +420 733 183 111



VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH NEMOVITOSTÍ
SELECTION OF REALIZED PROPERTIES

Mezonetový byt s terasou v centru Prahy  I  Modern duplex apartment in the centre of Prague

Moderní rodinný dům Strašnice  I  Modern family house, Prague 10

Reprezentativní pětipodlažní Villa Gradini, Troja  I  Representative five-storey Villa Gradini, Troja

Rodinné sídlo s dech beroucím výhledem, Praha-západ  I  Family mansion with breath-taking views, Prague-west



DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
DEVELOPER PROJECTS

Unikátní bydlení v exkluzivních vilách  I  Unique living in exclusive villas 

Nové luxusní byty na Praze 1  I  New luxury apartments Prague 1

Čtyři nové exkluzivní penthousy v Karlíně – Libni  I  Four new exclusive penthouses in Karlin - Liben

Rodinné domy v rezidenčním komplexu, Šárecké údolí  I  Family houses in the residential complex 
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