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Stylista: V šatníku gentlemana
kravata nemůže chybět
Praha – Podle stylisty a image
konzultanta Daniela Šmída je
dobře padnoucí oblek a košile,
byť rozhalenka, akceptovatel-
ným oděvem pro muže i politi-
ky. „Osobně si ale myslím, že
formálnější úprava košile kra-
vatou nebo motýlkem působí
profesionálněji,“ řekl Daniel
Šmíd Deníku. Na dotaz, zda ne-
vidí v řeckém stylu Syrizy od-
por k tradicím, jenž dávají tím-
to nejjednodušším způsobem
najevo, image konzultant od-
pověděl: „Je jasné, že oblek bez
kravaty je bližší občanům, ne-
bo si to politici minimálně
myslí. Podle mě to ale tak úpl-
ně není. Mně je bližší dobrý po-
litik než špatný, ať má obleče-
no cokoliv.“ Dodal, že příbu-
zenský vztah vrcholových po-
litiků s obyčejným lidem je jen
gestem. „Pochopitelně může
souviset s jistou demonstrací
uvolněnosti typického voliče
strany, ale nevnímám to jako
vyjádření odporu,“ dodal.

Ve světě je běžné, že některé
známé osobnosti svým odívá-
ním diktují módní styl. Přiho-

dí se to i Alexisi Tsiprasovi?
„Může se to stát trendem,
zvláště ve skupině politiků,
kteří mají blízko k sociální de-
mokracii nebo liberálům. Od
takové módnosti bych ale po-
litiky odrazoval, spíš bych jim
doporučoval, aby svou úctu
vůči partnerům vyjádřili kla-
sickým doplňkem, jakým je
kravata. Ta v šatníku gentle-
mana, byť politika, nemůže
chybět,“ míní Daniel Šmíd.

První certifikovaná koučka
stylu pro ČR a SR Dagmar Ga-
bulová soudí, že řecký premi-
ér a oba ministři financí se
svým stylem oblékání zřejmě
chtějí od kolegů v Evropském
parlamentu odlišit. „Méně for-
málním oblečením, jako roz-
halenkou bez kravaty, ležér-
ním sakem nebo svetrem, mí-
ní asi ukázat, že ignorují pra-
vidla, stejně jako podpořit své
sociální zaměření a přiblížit se
lidem. Můžeme jen doufat, že
tento ležérní styl, který domi-
nuje jejich prezentaci, se ne-
projevuje i v jejich práci,“ sdě-
lila Deníku. (kp)

Politolog Zdeněk Zbořil Deníku řekl:

Syriza se chce odlišit od zkostnatělých politiků
Praha – Alexis Tsipras je vý-
razná osobnost letošního léta.
Nejen kvůli tomu, jak oslovu-
je své domácí voliče a cvičí
s Evropou, ale i tím, jak vypa-
dá. O image řeckého politika
jsme hovořili s politologem
Zdeňkem Zbořilem.

Souvisí Tsiprasův vzhled s jeho
věkem a levicovým zaměřením,
nebo je to promyšlený tah vůči
voličům?

Habitus politiků se často
formuje podle toho, proti ko-
mu se snaží vymezit a s kým
naopak chtějí souznít. Evrop-
skou unii dnes představují
nudné fotografie z různých
summitů. Jsou na nich lidé
v drahých oblecích a krava-
tách. Rozhalenka je přímo
symbolem protestního stylu.

Je to něco úplně nového?
Určitě ne, děje se to opako-

vaně. Vzpomeňme si napří-
klad na íránského prezidenta
Ahmadínežáda, který neno-
šení kravaty zdůvodňoval div
ne předislámskou tradicí

v Persii. Pamatuji si také na
Pierra Trudeaua, který šoko-
val Kanadu, když vstoupil do
parlamentu v sandálech a ko-
žené bundě s rozhalenkou.
Zajímavé není to, že se tak ob-
lékal a choval, ale údiv ka-
nadských poslanců, které ne-
formálnost jejich premiéra
zvedala ze židlí. Každý také
zná podobenky Johna Fitze-
ralda Kennedyho, jež zaplavi-
ly svět a ukazovaly malého
Johna, jak leze pod stolem ta-
tínka prezidenta. Kennedy
hrál promyšlenou roli nového
politika USA, který ztělesňuje

energii mládí, a proto se oblé-
ká ležérně. Dokonce si vzpo-
mínám, že když se Leonid
Brežněv v Camp Davidu se-
tkal s Richardem Nixonem,
měl na sobě sportovní bundu
se znakem americké univer-
zity.

V tom posledním případě asi
nešlo o politicko-módní nová-
torství, ale snahu přiblížit se
partnerovi. Nicméně co to je
u představitelů řecké Syrizy?
Chtějí tím demonstrovat vzdor,
šokovat?

Chtějí se hlavně odlišit od
toho, co považují za zkostna-
tělé a překonané. To je pro
konzumenty jejich politiky
lákavé.

Tradiční politická scéna ovšem
na Tsiprasovi či Varufakisovi
neoceňuje jejich dynamičnost,
neformálnost, ale naopak vypi-
chuje jejich frackovité chování,
kdy chodí na jednání s dvaceti-
minutovým zpožděním a hned
na začátku projevu všechny
pourážejí. Proč to dělají?

Může to být záměr, schop-
nost provokovat a stavět na
tom svou image mají mnozí
politici. I ti zkušenější a starší
umějí s tímto fenoménem vel-
mi dobře pracovat. Když se ale
podíváme na úmorný mara-
ton jednání, jehož se museli
Řekové v čele s ministrem fi-
nancí Varufakisem zúčastnit,
tak musíme vzít v úvahu
také únavu. Jeho pohrůžka, že
by Řekové mohli vystoupit
nejen z eurozóny, ale i z EU,
může svědčit o vyčerpání ze
zablokované situace. Tomu
napovídá též jeho gesto s od-
stoupením z funkce.

Jak vidíte osud Syrizy? Byla to
jen kometa, která po neděli
zhasne?

Protestní politické strany
a programy nejsou dlouhodo-
bou záležitostí. Připomínají
alternativní divadelní scény,
které se rodí jako houby po
dešti jen proto, aby pak všich-
ni alternativci přestoupili do
kamenných divadel a nako-
nec skončili v Národním. (kp)
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