Obchod Baldinini v Široké 11 v Praze 1 prošel rapidním
zvětšením a změnou designu. Tento butik je jednou
z vlajkových lodí butiků Baldinini po celém světě.

Baldinini
Správná volba
Stoletá tradice této italské firmy je stále v rukou
potomků zakladatele, což už se dnes skoro nevidí.
O to víc nás zajímalo, jak se žije panu Giacommo
Baldininimu a vůbec celé rodině Baldininiových
i jejich botám, které dodnes vyrábějí.
Text Alena Reková Foto Archiv Baldinini
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Vaše firma má více než stoletou historii
a ve vedení je stále jméno Baldinini. Jak se
vám to podařilo?Je to k nevíře, ale opravdu jsme

začali už před sto lety! Lidi si ze mně dělají legraci,
že na stovku vypadám výborně. Firmu vždycky
provázela láska k práci a módě, s takovým vkladem
se pak dá pořídit leccos.

Výroba je stále na stejném místě, v Itálii
, dodržujete ale pořád i tradiční postupy
výroby bot, tedy ruční? Vzhledem k typu naší

Slavnostní přestřižení pásky se ujali zleva: modelka
a miss Jana Doleželová, Gimmi Baldinini, modelka Andrea
Verešová, moderátorka Gábriela Partyšová a majitelka
Baldinini CZ Milena Stavrić Maksimović.
Na stropě jsou speciální
„kameny“ Baldinini.

obuvi, která je velice zajímavá, vlastně všechno
děláme nadále rukodělně. Nejde o velkovýrobu,
nevyrábíme miliony párů stejné obuvi, tudíž všechny
naše modely jsou výjimečné.

Byl jste už v mládí vychováván automaticky
k tomu, že jednou povedete rodinnou
firmu? Učil jste se ševcem?Ne, rozhodl jsem

se pro to já sám. Byla to má volba! A vůbec nelituju,
přinesla mi velké uspokojení.

Je ve vedení firmy ještě někdo z rodiny
Baldininiových? Všichni, sestra, děti sestry,

zhruba je nás patnáct, kdybych měl spočítat další
rodinné příslušníky. Jsem hlavní boss, ale necítím se
jako šéf. V osm ráno už pracuju v továrně a věnuju
se byznysu. Jediná věc, kterou rád nedělám, je řízení
auta. Jinak všechny úkoly plním s velkou láskou.

D.

interview

Boty Baldinini se
vyznačují
precizním
zpracováním
a dokonalým
designem.
V České republice
figuruje značka již
patnáct let, čili třicet
sezón, a během té doby
našly své spokojené
majitele tisíce párů bot,
kabelek a doplňků.

V podstatě jsem skromný člověk, a jediný velký
luxus, který si dopřávám, je osobní šofér. Také se
rád dobře najím a hezky bydlím. Otevřel jsem hotel
na pobřeží ne kvůli byznysu, ale lákalo mě jej mít
na pláži s výhledem na moře a krásnými, prostornými
pokoji. Často v něm vyhledává ubytování česká
a ruská klientela.

Můžete definovat styl Baldinini? Jaký je váš
zákazník? Ctižádostivý, zajímá se profesionálně

o módu a je o ní informován. Ví hned, co chce. Ná
š styl se nemění, ale samozřejmě prochází vývojem.
Rukopis Baldinini zůstává stejný, pozná se okamžitě.
Například v Rusku to až přehánějí, kontrolují tam
minimální detaily, a pokud je něco o milimetr jinak,
jsou zákazníci nespokojeni.

Na samotných návrzích kolekcí se podílí tým
návrhářů, nebo je to také ve vaší režii? Je nás
dvacet. Všichni jsou vzdělaní v oboru a velmi nadaní.
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Mezi milovníky
výrobků Baldinini patří
topmodelka Claudia
Schiffer nebo tenista
Novak Djoković.
V České republice
tuto značku nejen
„nazouvají“ významné
osobnosti ze světa
byznysu i šoubyznysu.

Baldinini v Široké 11 je rozděleno na dvě části. V předu
obchodu je část dámská a vzadu část s pánskými produkty
od aktovek přes boty, pásky až po pánské kabely.

Označil byste některé vaše kolekce za trendové?

Témata jsou velice zajímavá, zaměření nehraje roli.
Novinkou jsou naše doplňky, kterým se hodně věnujeme.
Nejmarkantněji to ukazuje poslední kolekce.

Jaké oblečení byste vybral k vašim botám,
existuje nějaká značka, která je přesně doladí?

Teď se mi líbí, a uznávám to i v osobním životě, čistota
stylu, nic přehnaného. Viděl jsem super kabát z nové
kolekce návrhářů, který mě opravdu zaujal. Je velice
jednoduchý, jen má určité zdobné přezky. Stačí minimální
detail nahoře, dole, na rukávech. Zásadní jsou vždy
kvalitní materiály a čistota modelu, k tomu se dá pak
přidávat. Toho se držíme, jdeme cestou spojení elegance
s originalitou.

Kdybyste měl doporučit střevíce, které nikdy
nevyjdou z módy, jaké budou? Něco ne příliš

výstředního, ale ani takového, aby nás to nechávalo
v anonymitě. (Poznámka: naše cesta vede k botkám
a pan Baldinini mi ukazuje můj styl...bílo-růžové, výrazné,
elegantní....to je klasika, říká... Není snad zvláštní, že když
jsem přišla do obchodu a čekala na interview, první boty,
které mě upoutaly, byly právě tyto.

Stala se nějaká bota vaší srdeční záležitostí?
Ikonou? Moderní se mi moc líbí, zároveň ale musí mít
něco z klasiky. Takové střevíce se mohou nosit několik
sezon, aniž zastarají. V dnešní době už se nebojíme
kombinovat různé barvy.

Která žena na světě má podle vás nejkrásnější
nohy?Přemýšlím...Sophia Loren? Nebo snad Monica
Belucci? Na té se mi líbí její vystupování, styl i to, že ji
neprovázejí žádné skandály.
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Baldinini - to
nejsou jen
špičkové boty,
ale také
kabelky,
aktovky, pásky
či parfémy.
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