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Životní styl & Business

Celosvětově známá a proslulá italská značka Baldinini, 
která učarovala svým zákazníkům díky špičkovému ře-
meslnému zpracování obuvi provozuje tři butiky v Čes-

ké republice – dva v Praze a jeden v Karlových Varech. Při slav-
nostním otevření k příležitosti zvětšení a rekonstrukce butiku 
v Široké 11 v Praze  za účasti nejen osobností ze světa šoubyz-
nysu a byznysu, ale také za osobní účasti Gimmiho Baldininiho. 

V České republice figuruje značka již patnáct let, čili třicet 
sezon, díky paní majitelce Baldinini CZ paní Mileně Stavrić 
Maksimović, a během té doby našly své spokojené majitele 
tisíce párů bot, kabelek a doplňků. Tuto značku se stoletou 
historií si oblíbily nejen české hvězdy, ale i ty celosvětové. 
Mezi milovníky výrobků Baldinini patří například tenista Novak 
Djoković, topmodelka Claudia Schiffer, herec Jean Claude Van 
Damme nebo Michael Schumacher. A velmi ráda je obouvala 
i princezna Diana.

Baldinini – to nejsou jen špičkové boty, 
ale také kabelky, aktovky, pásky či parfémy.

Adresy butiků:

Baldinini – Havířská 3, Praha 1 
Baldinini – Široká 11, Praha 1
Baldinini Karlovy Vary – Parkhotel Pupp, 
Goethova stezka 43, Karlovy Vary 

www.baldinini.cz

Dopřejte si perfektní francouzskou 
kuchyni na jednom z nejkrásněj-
ších míst v Praze – ve francouz-

ské restauraci Célesté na vrcholku Tan-
čícího domu. Novinkou je Degustační 
menu, které v poledne nabízí to nejlepší 
z jídelního lístku – a v sobotu za speci-
ální cenu.

Konečně začíná krásné počasí, které 
člověka táhne ven – nejen za sportem či 
na procházku, ale i večer posedět s přá-
teli či partnery. Proč si k tomu nedopřát 
jedinečný výhled na Pražský hrad a Vlta-
vu z místa, které je ve všech světových 
průvodcích – z Tančícího domu? Hledá-
te-li místo na nezapomenutelnou večeři, 
na které chcete okouzlit partnerku či 
uzavřít skvělý obchod, pak je moderní 
francouzská restaurace Céleste v nej-
vyšších patrech Tančícího domu jedno-
značnou volbou.  

Když slunce pomalu zapluje za Pet-
řín, budete si přát, aby večer trval věč-
ně. Čím by ale bylo nádherné místo bez 

skvělého jídla.  V Céleste vaří špičkový 
šéfkuchař Rudolf Doležal, který z čers-
tvých a prvotřídních surovin kouzlí ne-
zapomenutelné chuťové kreace. 

Stačí pročíst jídelní lístek a už člověk 
touží vše ochutnat: Terina z farmářské-
ho kuřete, křepelky a kachních foie gras, 
ředkvičkový salát, bylinkové coulis nebo 
Mořský jazyk plněný máslem z moř-
ského ježka, pórek a brambory, pečené 
kalamáry, černý rybí jus.  A na závěr sa-
mozřejmě nemůže chybět sladká tečka, 
například Soufflé z rumu a rozinek, va-
nilková zmrzlina a krémový karamel. Na-
bídka se samozřejmě obměňuje podle 
sezonní nabídky zeleniny či podle toho, 
jaký měli rybáři na moři úlovek. 

Novinkou je nabídka Degustačního 
menu, kdy můžete v době oběda vy-
chutnat to nejlepší z nabídky restaurace.  
V sobotu v poledne dokonce za zvýhod-
něnou cenu 1.250 Kč.
www.celesterestaurant.cz
tel.: +420 221 98 41 60

Dejte si oběd či večeři s Ginger a Fredem v restauraci 

CÉLESTE 
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