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Najít v hlavním městě lokalitu s historickými kořeny 

není složité. Záslužné však je pomoci ji probudit do 

moderní doby. Vítejte v Rezidenci Kobrova. 

Zatímco u řeky Vltavy už v osmnáctém století stála nová 

městská čtvrť, nahoře v jižním svahu pod Petřínem to 

pořád vypadalo jako na jedné z rytin Václava Hollara 

– pole, sady, vinice, hospodářská stavení. Postupem 

času se z viničních domů a usedlostí stala letní sídla 

sloužící k odpočinku a relaxaci Pražanů, kteří to sem 

z historického centra Prahy měli přesně na dojezd 

kočáru či bryčky. Dnes zde namísto továren a dílen 

stojí moderní kancelářské komplexy ze skla a betonu, 

zmizela Ringhofferka, Tatrovka i lihovar, jen pivovar se 

pořád drží. Ovšem o pár kilometrů dál stále ještě stojí na 

svazích kopců secesní, klasicistní i funkcionalistické vily 

a rodinné domy. Smíchov v 90. letech postupně získával 

tvář evropské metropole, která vyrostla nezvykle rychle 

díky zahraničním investorům.

A právě v jižním svahu pod Petřínem, pár kroků od 

centra Smíchov, v klidné rezidenční zástavbě u parku 

Sacre Coeur a benediktinského kláštera sv. Gabriela, se 

nachází Rezidence Kobrova. Svou moderní interpretací 

Rezidence Kobrova navazuje na slávu průmyslové 

minulosti ve své lokalitě. Představuje poslední úhelný 

kámen celkové revitalizace původního smíchov-

ského bloku, jehož dvě třetiny byly zničeny nešetrnou 

výstavbou Strahovského tunelu. 

„Dynamický tvar domu je určen rovinami navazujících 

fasád a v jejich průniku vytváří zalomený tvar, od něhož 

se hmota zasunuje do sebe a vytváří lodžie, které ve 

vyšších patrech přechází v balkóny s panoramatickým 

výhledem. V reminiscenci na tradiční dvorní vestavby je 

ve vnitrobloku situován jednopatrový objekt s terasami 

a zelenou střechou, který zároveň zjemňuje profil 

prudkého svahu a umožňuje propojení se zahradou 

sousední rezidence“, říká autor projektu, Ing. arch. Jan 

Schindler, ze studia SCHINDLER SEKO Architects. 

Architektonický návrh představuje ideální kombinaci 

funkčnosti, elegance a nadčasového vzhledu, velký 

důraz je kladen na vysokou kvalitu finálního dokončení. 

Kompozice tvarového, materiálového a barevného 

řešení působí klidným dojmem a neutrálně. 

Velkoformátová okna a slunné terasy vtáhnou klidné 

městské bydlení do interiéru každé bytové jednotky. 

Rezidence Kobrova se skládá ze sedmi nadzemních 

a jednoho podzemního podlaží. K výběru se nabízí 

studia 1+kk a bytové jednotky s dispozičním uspořá-

dáním 2+kk až 5+kk s vysokým standardem finálního 

dokončení. Velkorysé bytové jednotky na samostatném 

podlaží se nachází v nejvyšších dvou patrech. Velkou 

předností této novostavby je zeleň situovaná ve 

vnitrobloku. Jedná se o střešní zahrady s kombinací 

prostorných teras před vstupy do jednotlivých bytových 

jednotek, které vytváří klidné místo určené k odpočinku. 

Samozřejmostí je dostatečný počet parkovacích stání 

a sklepních prostor. Možnost parkování, bezbariérové 

prostředí, služby recepce, moderní technologie a vysoký 

standard domovního vybavení představují trvalou 

hodnotu a záruku z hlediska dlouhodobé investice. 

Bydlení v Rezidenci Kobrova je určeno všem lidem, kteří 

hledají prémiové bydlení s docházkovou vzdáleností do 

historického centra hlavního města Prahy a zároveň 

vyhledávají klid, relaxaci i aktivní formu odpočinku 

v přírodě. Rezidence Kobrova je mimořádným místem 

pro život, které si zamilujete.

Pro více informací o Rezidenci Kobrova kontaktujte 

jednoho z našich obchodních poradců: 

prodej@satpo.cz  |  +420 702 205 205. 

02/2017 www.satpo.cz

Milí čtenáři,

je nám potěšením, že jste to právě Vy, kdo drží v rukou naše další vydání SATPO news. Na následujících stránkách Vás 

seznámíme s aktuální nabídkou i s novinkami našich projektů, podělíme se s Vámi o zážitky naší společnosti. Již od 

roku 1994 se společnost SATPO specializuje na výstavbu prémiových rezidenčních nemovitostí v České republice, 

zejména v centru Prahy. 

VÁŠ DOMOV. 
VAŠE TEMPO. 
VÁŠ ŽIVOT.

REZIDENCE KOBROVA A JEJÍ PŘÍBĚH VÝJIMEČNOSTI
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NA CO MŮŽEME BÝT PYŠNÍ
Ve francouzském Cannes se letos na jaře uskutečnil mezinárodní realitní veletrh 

MIPIM, kam zavítalo více než 23 000 hostů z více než 90 zemí světa. Součástí 

mezinárodního veletrhu bylo i vyhlášení nejlepších developerských projektů 

v rámci prestižní mezinárodní realitní soutěže MIPIM 2017. Tato soutěž má dlouho-

letou tradici a celosvětový význam, byla založena roku 1991. „V každém kontinentu 

světa jsme viděli projekty, které představují skutečnou sociální regeneraci a ovlivňují 

i hospodářský prostor, ve kterém byly realizovány,“ uvedl předseda poroty John 

Forrester. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 214 developerských projektů ze 

46 zemí světa a v kategorii Best Residential Development se mezi finalisty probojoval 

jako jediný český developerský projekt Rezidence 

Sacre Coeur2 od společnosti SATPO, který se stal 

jedním ze čtyř nejlepších rezidenčních projektů 

této kategorie. Rezidence Sacre Coeur2 se ve své 

kategorii utkala s projekty z Německa, Brazílie 

a Francie. Absolutním vítězem se stal projekt 

v Německu a nám bylo ctí, že jsme byli součástí tak prestižní akce. Rezidence Sacre 

Coeur2 je důkazem toho, že i Česká republika umí nabídnout klientům opravdu 

vysoký standard.
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Na pozici výkonné ředitelky společnosti SATPO k 1. 7. 2017 nastoupila Linda 

Krásová. Ve své pozici bude zodpovědná za celkový chod společnosti, řízení 

a rozvoj organizace, tvorbu celkové strategie a politiky k naplňování stano-

vených cílů v České republice.  Má dlouholeté zkušenosti z oblasti interního 

provozu a řízení středních a velkých společností, stejně jako zkušenosti z pozice 

finanční ředitelky v mezinárodních firmách. Je absolventkou University of New 

York in Prague, kde získala titul MBA. Mluví plynně anglicky a ve svém volném 

čase se věnuje kultuře, cestování a sportu. Umí ocenit kvalitu a vytříbený vkus 

zejména v umění, které je úzce spjato s designem a architekturou. Realitní trh 

prémiového segmentu ve společnosti SATPO je pro ni jasnou volbou dalšího 

působení v jejím profesním životě.

SEZNAMTE SEVÍTE, ŽE
SATPO ROZDÁVÁ DÁRKY

V letošním roce ve spolupráci s prodejcem 

designového nábytku a doplňků Decoland 

předává společnost SATPO všem 

majitelům Rezidence Sacre Coeur2 

k narozeninám dárkový poukaz v atraktivní 

hodnotě, který lze uplatnit na nákup zboží 

v showroomu Decoland. 

Z nabídky exkluzivních dekorativních látek 

a tapet světových značek předních výrobců předává společnost MARTHI dárkovou 

pozornost k narozeninám pro majitele nemovitostí v Rezidenci Jeseniova, Švédská, 

Vitality Rezidence aj. Společnost Decoland a společnost MARTHI jsou partnerem 

klubu SATPO living a jsme rádi, že společně rozvíjíme spokojenost v bydlení, vždyť 

na maličkostech záleží. 

Linda Krásová, MBA 
výkonná ředitelka společnosti SATPO 



LOFTY
MÍT STYL JE ÚŽASNÉ, NECHTE SE SVÉST
Rezidence Sacre Coeur2 boří zavedený mýtus 

o  loftovém bydlení jako záležitosti bohémů, vyznáva-

jících nekonformitu. Sacre Couer2 s dvoupatrovými 

lofty v prvních dvou nadzemních patrech dokazuje, 

jak může být podobný druh bytů příjemný i pro rodiny 

s dětmi, zejména co se týče trávení chvil na zahrádkách, 

které náleží ke každému mezonetu. Samozřejmostí je 

vysoký standard architektury celého domu i vnitřního 

uspořádání bytů, kde obývací pokoje s impozantní 

výškou stropu až pět metrů nabízejí potřebný „vzduch“ 

i pohled daleko přes Vltavu, zatímco ložnice jsou orien-

továny do klidové zóny vnitřního atria. Dalším kladem 

jsou výhody lokality, nacházející se v těsné blízkosti 

historického centra Prahy stejně jako živého středu 

pražského obvodu. Auto můžete nechat v garáži a pěšky 

dorazíte za pár minut na Malou Stranu nebo k Andělu, 

kde vás čeká skvělá občanská vybavenost včetně 

nákupního centra, soukromého francouzského lycea či 

privátního zdravotního střediska H Plus. Pražský Sacre 

Coeur nebude nikdy poutním místem, jakým je stejno-

jmenná bazilika na vrcholu pařížského Montmartru, 

výhled však nabízí podobný a bydlí se zde… kupodivu 

ještě lépe. Dvoupatrové lofty jsou k okamžitému nastě-

hování,  prohlídky jsou možné po domluvě s našimi 

obchodními poradci.

www.satpo.cz
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Společnost ALIKAS s.r.o. se specializuje na osvětlení všech typů interiérů 

a exteriérů. Klademe velký důraz na design a kvalitu nabízeného sortimentu 

a poskytovaných služeb. Veškeré návrhy zpracováváme s možností využití 

nejnovějších energeticky úsporných LED technologií.

S výběrem všech svítidel Vám rádi pomohou pracovníci ALIKAS s.r.o. 

Kontakty najdete na www.alikas.cz.
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KOUPELNY & KUCHYNĚ   POD JEDNOU STŘECHOU

www.siko.cz
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PRODEJ A PRONÁJEM 
KOMERČNÍCH PROSTOR
V našich rezidenčních projektech nabízíme k prodeji a pronájmu moderní komerční prostory včetně 

příslušného zázemí, jako je sklad, sklep a parkovací stání. Komerční prostory jsou nabízeny ve stavu shell 

& core a finální dokončení probíhá dle přání a požadavků klienta. Prostory nabízí pestré využití jak pro 

restaurační zařízení, kavárny, vinotéky, bistra, tak pro obchody nebo reprezentativní kanceláře. Velkou 

předností je jejich výhodná lokalita, přímo v centru Prahy a zároveň v klidné rezidenční čtvrti Hřebenky 

v blízkosti zeleně. V Rezidenci Sacre Coeur2 nabízíme komerční prostory od 96 do 156 m2, ve Vitality 

Rezidenci od 185 do 369 m2 a v Holečkova House jsou k dispozici prostory od 173 do 237 m2. 

2
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FIREMNÍ TEAMBUIDLING
Společnost SATPO uspořádala pro své zaměstnance firemní teambuilding, který se uskutečnil v malebném kraji 

Karla Hynka Máchy. Ubytovaní jsme byli přímo na břehu samotného Máchova jezera a společně jsme si užili 

putování na hrad Bezděz spojené s hledáním pokladu, sportovní aktivity a plavbu parníkem po Máchově jezeře. 

O zábavu a dobrou náladu nebyla nouze a už teď se těšíme na další teambuilding.

OCENĚNÍ PRO ŠKOLÁKY
V reprezentativních prostorách prodejního centra SATPO proběhla koncem června slavnostní graduace Junior 

Achievement pro mladé a nadané děti ze školy ZŠ Lvíčata pod ČVUT. Děti obdržely diplom a dárky od společ-

nosti SATPO za účasti hlavního tutora paní Ing. Jindry Sýkorové a zástupce organizace Junior Achievement Czech 

Republic. Děti měly příležitost poznat fungování naší společnosti, jednotlivá oddělení, prohlédly si vzorové byty 

v  Rezidenci Sacre Coeur2 a nechybělo ani drobné pohoštění. Programy Junior Achievement, které jsou posky-

továny akademicky vzdělanými dobrovolníky dětem v předškolním věku a ve školách až po univerzitní úroveň, 

podporují dovednosti týkající se připravenosti na práci, podnikání a finanční gramotnosti. Využívají zkušenostního 

učení, které inspiruje studenty k tomu, aby jejich velké sny dosáhly svého potenciálu. Jedná se o nejstarší a největší 

neziskovou organizaci na světě, která vznikla v roce 1919 v USA a působí ve více než 120 zemích světa. Do jejích 

programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6 do 22 let. Vzdělávací  programy Junior 

Achievement v ČR dosud absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ REZIDENCE 

SACRE COEUR2
V květnu a v říjnu proběhly již tradiční Dny otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout nově dokončené lofty 

v Rezidenci Sacre Coeur2, výstavu obrazů galerie Latin Art nebo Dominika Běhala, designového skla z Glassimo 

Gallery. Připraveno bylo bohaté občerstvení a míchané koktejly. Náš prodejní tým každému návštěvníkovi podrobně 

představil naše rezidenční projekty a pomohl s výběrem toho pravého bydlení. Přijďte se k nám zamilovat i Vy. 

Kontaktujte jednoho z našich obchodních poradců na emailu prodej@satpo.cz nebo telefonu +420 702 205 205.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2017 
S heslem „Nemůžeš? Přidej!“ se sportovní nadšenci společnosti SATPO zúčastnili dalšího ročníku T-Mobile 

Olympijského běhu v pražském parku Ladronka, který proběhl dne 22. června 2017. Naší aktivní účastí na tomto 

běžeckém závodě podporujeme největší běžeckou akci v České republice. V letošním roce vyběhlo na různých 

místech přes 70 tisíc různých běžců – ať už jako součást oficiálního závodu v tzv. zlatých, stříbrných či bronzových 

městech, ve školních bězích nebo v rámci výzvy v běžecké aplikaci. Někteří z nás dokonce trhli i své osobní rekordy! 

Atmosféra byla v horkém letním dni velmi přátelská a sportovně laděná. Už teď se těšíme na další ročník.

TISKOVÁ KONFERENCE
Dne 5. 10. 2017 proběhlo v prodejním centru SATPO neformální setkání u příležitosti představení nového develo-

perského projektu Rezidence Kobrova. Úvodního slova se ujala výkonná ředitelka Linda Krásová, která představila 

obchodním partnerům a hostům ze světa médií naši společnost a aktuální rezidenční projekty. Slavnostní 

představení Rezidence Kobrova proběhlo za účasti autorů projektu, pana Ing. arch. Jana Schindlera a pana Ing. 

arch. Jiřího Prokopce ze studia Schindler Seko Architects. Slovy jednoho z autorů projektu Rezidence Kobrova, 

Jana Schindlera: „Rezidence Kobrova je poslední úhelný kámen, který v této lokalitě připravujeme a který uzavírá 

celkovou figuru této lokality.“ Součástí akce bylo zahájení výstavy obrazů z galerie Latin Art a designového skla 

z galerie Glassimo ve spojení s bohatým občerstvením a degustací prémiové čokolády www.cokolada.cz. Součástí 

programu byla i prohlídka nově dokončených loftů v Rezidenci Sacre Coeur2 s malou ukázkou luxusního italského 

interiéru od studia Diva Home a interiéru od designové architektky Ivanky Kowalski. Domů si hosté odnesli inspiraci 

ze světa moderního bydlení a voucher na využití služeb concierge od společnosti Unique Concept.

STALO SE
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U příležitosti otevření nového SATPO prodejního centra jsme v květnu uspořádali 

slavnostní večer pro významné obchodní partnery, přátele a majitele rezidenčních 

jednotek ze všech projektů společnosti SATPO. Spojení úžasné módní přehlídky 

luxusních oděvů z kolekce značky Melia Marchi s výstavou obrazů malíře Dominika 

Běhala a s prohlídkami vzorových bytů vytvořilo příjemnou atmosféru za doprovodu 

živé hudby sólového muzikanta Josefa Snětivého. Hosté si mohli prohlédnout nejen 

velkoformátové obrazy, ale i designový nábytek značek Diva Home či značky NARKi 

v  prodejní hodnotě až s šestimístnou částkou. Po celý večer byl nabízen bohatý 

OPENING PARTY
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO 

PRODEJNÍHO CENTRA SATPO

catering, velký výběr francouzského vína,  čokoládové lanýže od společnosti Dobrá 

vína a ochutnávka domácích českých olejů značky Hanys. V průběhu večera se dále 

prezentovala společnost Decoland plná interiérového designu, kadeřnictví Make Your 

Charm, díky kterému si hosté domů odnesli překrásnou růži i s pozvánkou do studia 

pro péči o  vlasy a  do spa věnovaného čtyřnohým miláčkům. O květinovou výzdobu 

se postarala společnost Florentina Praha, která ozdobila velkolepou módní přehlídku. 

V závěru večera nechyběla ani bohatá tombola v celkové hodnotě přes 70 000. Všem 

partnerům akce patří velký dík!
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PRÉMIOVÉ BYDLENÍ PRO ZLATÝ VĚK

Hledáte příjemné a komfortní bydlení, které je nadčasové 

a  je uzpůsobené pro dlouhý a bohatý život bez ohledu na 

věk a budoucí zdravotní stav? Takové očekávání splňuje 

Vitality Rezidence, jež svým obyvatelům zabezpečuje více 

než stoprocentní komfort.

Vitality Rezidence představuje novou generaci rezidenčního 

bydlení v centru Prahy pod Petřínem, které nabízí prémiové 

byty se zahrádkou, terasou či balkónem. Navíc rezidentům 

umožní získat i čas pro to, co je skutečně baví. Nebudete 

totiž muset udržovat rodinný dům ani pečovat o příliš velkou 

zahradu, daleko dojíždět za nákupy nebo k lékaři. Právě 

Vitality Rezidence svou polohou, exkluzivním uspořádáním 

a nabízenými službami poskytuje plnohodnotný a aktivní 

život bez ohledu na věk a budoucí zdravotní stav. Pod jednou 

střechou si tak budete moci užívat všech výhod domácí, 

zdravotní a společenské komunity, takže zůstanete nezávislí 

do takové míry, jak vám bude nejlépe vyhovovat. V nabídce 

zbývají poslední volné byty a komerční prostory pro široké 

spektrum podnikatelských aktivit. 

Informace o nabídce najdete na www.vitality-rezidence.cz. 
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KOMERČNÍ PROSTORY
K PRONÁJMU
účel: kanceláře a sklady
adresa: Radlická 1170/61  Praha 5

www.city-home.cz  |  +420 606 093 093
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GLASS
WITH

OŽIVTE SVŮJ DOMOV LUXUSNÍM ČESKÝM SKLEM

Elišky Krásnohorské 3, Praha 1

www.glassimo.eu

Otevírací doba: pondelí – nedele, 11 – 19 hodin
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„Lékaře si vybírejte
stejně pečLivě jako byt.“
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Síť center Asklepion je již od roku 1996 lídrem estetické medicíny v ČR. Poskytuje služby 
v oborech stomatologie, dermatologie, plastická a cévní chirurgie, ORL, fyzioterapie, 
kosmetika ad. 
Pokud hledáte špičkového dermatologa, najdete ho právě v Asklepionu. Mezi nejčastější 
ošetření patří vyhlazení vrásek, omlazení pleti laserem, epilace nebo třeba trvalé odstranění 
pocení. Hitem je omlazení vlastní krevní plazmou v kombinaci s radiofrekvencí eMatrix.
Plastická chirurgie kliniky Asklepion to je tým světově vyhledávaných chirurgů  s  audi-
tovanou úspěšností zákroků, hi-tech vybavené operační sály, a kreditovaná pooperační 
péče. Pro přesné plánování výsledků operací používáme 3D vizualizaci Vectra. 
Oddělení cévní chirurgie se zaměřuje na léčbu křečových žil nejšetrnějšími moderními 
metodami – laserem, sklerotizací, metodou Clarivein či žilním lepidlem, po kterých se do 
běžného životního tempa vracíte okamžitě a bez větších omezení. 

asklepion – klinika a institut estetické medicíny, Londýnská 39, praha 2, 
+420 234 716 111, +420 234 716 000, www.asklepion.cz



Holečkova House se nachází v jižním svahu pod pražským 

Petřínem, v těsné blízkosti parku Sacre Coeur, mezi ulicemi 

Holečkova a Kmochova. Jeho pohledová osa směřuje 

k novorománskému klášteru sv. Gabriela z roku 1891 a do 

rezidenční klidné zeleně vnitrobloku s výhledem na centrum 

Prahy.

Architektonický návrh vychází ze stávající městské struktury 

a nabízí dva exkluzivní byty a komerční prostory nejvyššího 

standardu. Výšková návaznost domu drží rytmus se stávající 

částí rezidenčního bloku, architektonické zpracování je inspi-

rováno současnými trendy, s promyšleným dispozičním 

uspořádáním a velkým důrazem na finální dokončení. 

Tento nový developerský projekt nabízí penthouse v šestém 

podlaží s dispozicí 4+kk, který lze právem připojit ke kolekci 

ohromujících, prosvětlených domů na střeše. Je jediný 

a  unikátní. Na celém pátém podlaží se nachází prostorný 

apartmán s dispozicí 5+kk, jehož dispoziční řešení umožňuje 

celou řadu interiérových řešení, je příležitostí k  podpisu ve 

stylu architektonické „autobiography“. V prvních čtyřech 

nadzemních patrech se nachází komerční prostory o rozloze 

173 m2 až 237 m2, vyčleněné pro obchodní a administra-

tivní využití. Recepce s širokou nabídkou poskytovaných 

služeb zajistí nejen pohodlí rezidentů, ale i velmi důležitou 

bezpečnost. Samozřejmostí je čipový a kamerový systém, 

dostatečný počet parkovacích stání, sklepní a  skladové 

prostory. Holečkova House představuje prémiový charakter 

až do nejmenšího detailu a nabízí to nejlepší, co centrum 

Prahy může poskytnout – bohatou zeleň blízkých parků, 

prověřené nákupní značky, kvalitní služby, zavedené školy 

a školky, soukromou zdravotní péči, klubová sportovní centra, 

bohatý kulturní život a mnoho dalšího. Nemusíte volit mezi 

výhodami centra velkoměsta či intimitou předměstí. Aktuálně 

v projektu zbývá jeden volný byt o velikosti 5+kk s  dvěma 

terasami v pátém patře s  krásnými výhledy a kancelářské 

prostory s flexibilním uspořádáním. 

Více o projektu na www.satpo.cz.

JE PŘÍSLIBEM 
ŽIVOTNÍHO STYLU 
NA VYSOKÉ 
ÚROVNI

11



12

Jste ve společnosti SATPO již devět let, nepřemýšlela jste 

o změně?

Po mých patnáctiletých zkušenostech v oboru je pro mě velmi 

zásadní historie společnosti, kvalita a úroveň produktů. Obdiv 

pevného fungování rodinné firmy, jednání vůči klientům, 

partnerům, úcta a profesionální etika ve společnost SATPO 

jsou důvody, které jsou pro mě zásadní. Jsem hrdá, že mohu 

být součástí společnosti, kde si profesionálové navzájem 

předávají získané zkušenosti a znalosti za účelem zajištění 

nejvyšší možné kvality námi poskytovaných služeb.

Ing. Karina Tochtarová

Co je pro klienta rozhodujícím kritériem při pečlivém výběru 
bytu?
V našem prémiovém segmentu mají klienti podobné 

požadavky posledních 10 let. Obecně platí lokalita, soukromí 

a bezpečnost. V poslední době vyžadují klienti soukromí, 

nechtějí se obklopovat velkým množstvím sousedů a vybírají 

projekty, kde převažuje klid a zeleň, při zachování občanské 

a dopravní vybavenosti. Takových projektů je bohužel stále 

méně, opravdu prémiové nemovitosti jsou na trhu vzácné 

a klienti jsou si toho vědomi.
Alex Krasiun

Lze v tuto chvíli odhadnout trendy, jakými se budou ubírat nové 
rezidenční projekty v následujících letech?
Jedním z hlavních trendů budoucích let bude výstavba 

rezidencí v lokalitách s lepší občanskou vybaveností. Důraz 

bude i nadále kladen na zvyšující se kvalitu výstavby. Z hlediska 

zájmu by měly i nadále mezi nejrychleji prodávané patřit byty 

kategorie 2+kk, čemuž developeři přizpůsobí svou nabídku. 

Nižší náklady na bydlení, jimiž se mohou pyšnit bytové jednotky 

v  nízkonákladových projektech mohou, při výběru bytu taktéž 

hrát roli, nikoliv ovšem zásadní.
Ing. Daniel Neumann

Který požadavek klienta při výběru nového bydlení vás nejvíce 
překvapil?
Jeden z těch, který mě nejvíce překvapil a zároveň ho považuji i za 

adekvátní, byl požadavek klienta na přespání ve vybraném bytě 

před podpisem rezervační smlouvy. Klient měl zájem otestovat 

případný hluk večer, během noci a také v ranní špičce. Přinesl 

si vlastní karimatku i spacák a v bytě přespal. Následně došlo 

k podpisu smlouvy, takže v testu naše nemovitost obstála.  

Mgr. David Volf

PTÁME SE ODBORNÍKŮSATPO PODPORUJE

JA ALUMNI EUROPE
Společnost SATPO aktivně podpořila konferenci JA Alumni Europe, která spojuje 

lidi nejen z evropské sítě, ale také z ostatních částí světa. Konference se věnuje 

podnikatelským dovednostem účastníků a poskytuje jim nové zkušenosti z podni-

katelského světa. Zaměřuje se také na inspiraci mladých talentů, kteří se účastnili 

vzdělávacích programů Junior Achievement. Konference za účasti přes 170 hostů 

proběhla ve dnech 30. 8. - 3. 9. 2017. Část setkání proběhla v prostorách luxusního 

loftu v Rezidenci Sacre Coeur2. Výkonná ředitelka společnosti SATPO, Linda 

Krásová, vstřícně uvítala zahraniční hosty, nechybělo bohaté pohoštění a volná 

diskuze o trendech a současné situaci realitního trhu v České republice.

Více na www.juniorachievement.org.

TRIATLON NÁS 

BAVÍ
Od letošního roku po dobu tří 

let společnost SATPO podpoří 

triatlonové aktivity sportovního 

klubu Elab team a to nejen 

prostřednictvím finanční podpory, 

ale i  z řad zaměstnanců se 

někteří v  barvách klubu účastní 

i vybraných triatlonových závodů. 

Příkladem může být účast na olympijské trati v Karlových Varech v závodu Age 

Group v Karlových Varech, triatlon Hamrman či legendární závod IRONMAN 70,3.  

Elab team je sportovní oddíl se zaměřením na plavání, běh a cyklistiku, a to zejména 

v kombinaci pro triatlon. Oddíl vznikl v roce 2014 se zaměřením na děti ve věku 

od 6 do 15 let. Postupně se členy oddílu stávají i dospělí sportovci. Za dobu své 

existence dosáhl oddíl vynikající pověsti mezi odbornou, rodičovskou i sportovní 

veřejností. Zvažujete zlepšit svou techniku plavání či chcete běhat a nevíte kde 

a s kým? Přijďte se podívat na trénink, přijďte to zkusit! I být na sebe přísný může 

být zábava! www.elabteam.cz . 

THE DUKE OF EDINBURGH‘S INTERNATIONAL 

AWARD CZECH REPUBLIC
Společnost SATPO v letošním roce opět finančně podpořila rozvoj programu 

Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v České republice a vzdělávání mládeže. 

Vzdělávací program v oblasti osobního rozvoje a získávání dovedností uplat-

nitelných v budoucím životě i v práci je prestižním mezinárodním programem 

pro mnoho mladých lidí ze 140 zemí, k nimž Česká republika patří od roku 1994. 

Společnost SATPO tuto nadaci podpořila poprvé v roce 2013 u příležitosti návštěvy 

člena britské královské rodiny, prince Edwarda s chotí Sofií, hraběnkou z Wessexu.

ŽENDARACE 
Dne 14. 10. 2017 se uskutečnil 

již 5. ročník charitativního závodu 

ŽENDARACE a proběhlo i celkové 

vyhlášení Českého poháru BMX 

za rok 2017. Společnost SATPO 

byla hrdým partnerem této akce. 

Jde o benefiční závod, ze kterého 

jdou veškeré finanční prostředky 

na oddělení dětské onkologie 

ve Fakultní nemocnici Motol. 

Tato derniéra bikrosové sezóny se vždy nese v duchu uvolněné atmosféry a jde 

především o to se potkat, vzpomenout si na kamaráda a zajezdit si pro radost.

Každý náš developerský projekt je tvořen podobným způsobem jako zakázkové 

krejčovství. Veškeré návrhy, pragmatické konstrukční řešení inspirované složitostí 

městského prostředí a finální dokončení ve vysoké kvalitě až do nejmenšího detailu, 

představuje podpis naší společnosti. Díky integraci okolních staveb neopomíjíme 

význam historického kontextu a přitom plně respektujeme moderní architekturu 

ve spojení sociálních vlivů. Náš profesionální prodejní tým je zkušeným rádcem 

při hledání nového bydlení a nabízí veškeré služby spojené s výběrem, pořízením 

a financováním bydlení. Samozřejmostí je možnost klientských změn a interiéru na 

klíč a to vše v příjemném prostředí našeho prodejního centra. Díky klubu SATPO 

living zprostředkujeme několik desítek prověřených partnerů prémiových značek ze 

světa bydlení a životního stylu, aby se veškeré aktivity spojené s bydlením staly 

příjemným zážitkem.

KONTAKT

O SPOLEČNOSTI SATPO

info@satpo.cz  |   www.satpo.cz

exkluzivní lokalita | kvalita & design | služby recepce | trvalá hodnota | moderní technologie | bezpečnost | dětská hřiště | pohodlí

facebook.com/satpo SATPOtube SATPOsatpo_luxury_living


