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Pavlína Amálie Kvapilová

ELEGANTNÍ
ČEŠKA
Má ráda první republiku a jako málokdo umí kombinovat minulost s nejmodernějšími
technologiemi. Pavlína Kvapilová je specialistka na nová média a v létě rozjela projekt
videoseriálu na YouTube s romantickým názvem Elegantní Česko. Podaří se jejímu týmu
vrátit slušné chování do společnosti, proměnit české muže v gentlemany a ženy v dámy?

Umíte si sama vytvořit účes s pokládanou
vlnou?
Ne. Neumím, ale moc bych si přála to umět. Účesy
v tomhle stylu se mi líbí, jsou slušivé, ženské a zdůrazňují půvab a něžnost. Zrovna pokládaná vlna je
ale těžká, a když ji toužím nosit, svěřím se do zkušených rukou.
Začala jste se o ni zajímat až teď, když jste
odstartovala projekt Elegantní Česko?
Inspiruji se účesy z minulosti už dlouho, teď jsem
to jen zúročila.
Jak dlouho trvá, než vstanete z kadeřnického
křesla s účesem à la paní továrníková?
Záleží na tom, kdo vás češe a co přesně to je. Účes
z první republiky mám někdy za dvacet minut
a jindy za hodinu a půl. Jsou na to různé techniky.
Čistě teoreticky by měl umět pokládanou
vlnu každý kadeřník, je to jedna z prvních
praktických zkoušek v učení.
Umí ji asi ledaskdo, ale je to náročná technika.
Výsledek záleží nejen na zručnosti, ale i na vlasech.
Ne všechny typy vlasů si s pokládanou vlnou rozumí.
Je ještě něco, co jste z elegance počátku
století sama na sobě vyzkoušela?
Odmala jsem byla posedlá minulostí. Prohledávala
jsem skříně u babiček a hledala v nich staré oblečení a pak ho na sebe věšela a předváděla modely rodině na improvizovaných „módních přehlídkách“.
Já jsem takhle lovila na půdách staré knihy.
To já taky. Ležela jsem v nich celé dny, pročítala
jsem je a dělala si poznámky. Taky jsem dostala
od dědečka starou flexaretu, na kterou jsem fotila.
Vždycky mě fascinovaly věci, co mají starou duši,
a bavilo mě vracet je zpátky do života. Ráda jsem
si povídala s prarodiči a dělala si tak přesnější obrázek.
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To je zvláštní paradox, že jste s tímhle
zájmem svoji profesní kariéru zasvětila mimo
jiné nejmodernější on-line žurnalistice.
Ono se to ale přece vůbec nevylučuje.
Kombinovat energii starého a nového jde skvěle
i v médiích a v životě obecně. Když jsem ve starém klášteře, kde můžu meditovat a kde je zároveň poblíž wifi, kterou občas potřebuji ke spojení
se světem, je to přece geniální. V tom nejsem
určitě nijak ojedinělá.
Vážně?
Díky Elegantnímu Česku už jsem poznala podobných lidí celou řadu. Třeba v našem týmu je
Anička Pačesová alias Lady Mousellyca, vynikající
burleska. Chodí prakticky stále ve stylu 40. let, žije
tak, umí si dokonce sama učesat pokládanou vlnu,
protože podobné techniky jsou pro ni každodenní
rutina. Přitom studuje nová média na FF UK a co
se týče práce, testuje nejnovější trendové počítačové
hry jako Kingdom Come: Deliverance.
Teď se znemožním před znalci, ale co je
vlastně burleska?
Ten termín by byl na delší historický exkurz. Když
to zkrátím: tanečnice předvádějící specifický sofistikovanější striptýz, který má šarm a není vulgární.
Teď je to velmi populární. Podívat se na burlesky
můžete například v Klubu Royal v Maceškově
paláci na Vinohradech. Mix erotiky, krásných kostýmů, humoru.
Nebyla jsem tedy daleko, když jsem si ji
v duchu zařadila do starého kabaretu.
Je to tak. Kabaret baví početnou skupinu lidí, jiní
zase chodí třeba tančit swing, další milují vintage
módu.
Retro je dnes hodně moderní.
Ano – ale důležité je jedno: Elegantní Česko není
čistá nostalgie či naivní idealizace. Je o současném

životě, do kterého chceme autenticky vnášet to nejlepší z minulosti. Oživovat to, navazovat na to.
Lidí, kteří chtějí žít jinak, než se nám vnucuje, je
hodně. Občas si ale můžou připadat trochu divní
nebo na okraji ve společnosti. A my říkáme: naopak, pokud chcete slušnost, noblesní chování,
určité hodnoty, je to úplně v pořádku. Vzniká
tak prostor, kde si divně nebude připadat nikdo
z nich a kde se budou moci potkávat. Za krátkou
dobu máme přes tři tisíce fanoušků na Facebooku,
a jejich počet rychle roste. Je to komunita a každý
se může přidat. Ale nejde o čísla, důležité je souznění.
Máte představu o věku vašich fanoušků?
Mohli bychom se podívat do facebookové analytiky a dalších dat, ale neukáže nám to celou pravdu.
Elegantní Česko je pro všechny generace. Včera
jsme natáčeli s malými holčičkami a taky k tomu
měly co říct. Propojit všechny je obohacující – ti
mladší se něco dozví a ti starší zase přestanou
mladé zatracovat. Dám příklad. Hlavním kanálem
pro naše videa je YouTube. Tím žijí teenageři
a tam mají své idoly. Ale chodí tam i jiné věkové
skupiny. Mezi youtubery jsme našli i hlavního
aktéra edice Gentleman. Snažíme se o „proměnu“
sedmnáctiletého Kuby alias Freescoota.
Nebylo by špatné, kdyby tady gentlemanů
přibylo. Bylo pro vás jedním z impulzů začít
něco dělat zjištění, že z veřejného života
mizí slušnost?
Situace ve společnosti je taková, jaká je. Lidé jsou
často dezorientovaní, co se týče hodnot a základního chování, všechno se relativizuje – a to není,
myslím, dobrý stav. Není ale cesta jen nadávat.
Například ženy na muže. Je vždy fajn začít u sebe
a zamyslet se nad sebou. Každé podle mě prospěje, když začne ctít svoji ženskost.
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Jak to myslíte?
Nebát se nechat o sebe pečovat, nechat muže vyseknout kompliment, udělat to, co se dřív považovalo za slušnost. A tím myslím i takové obyčejnosti
jako podržet dveře nebo si nechat pomoct do kabátu. Jeden mladý muž nedávno popisoval svůj zážitek, jak chtěl v tramvaji pustit sednout slečnu, ta se
vyděsila a vykřikla: Ale já nejsem těhotná! A to je
jen malý příklad té dezorientovanosti, o které jsem
mluvila. A co udělá muž, když se setká s takovou
odmítavou reakcí? Možná se už příště na galantnost
vykašle. Když se naopak na oplátku za milé gesto
hezky usmějeme, máme dobrý pocit my i oni.
Atmosféra se úplně promění. Další věc pak je, jak
české ženy vychovávají své syny.
Když ony si ženy odvykly, že jsou muži
galantní. Stačí se podívat, kdo pomáhá
maminkám s kočárkem. Muži to jsou
výjimečně.
No právě. Nechci idealizovat ani generalizovat, už
ve Společenském rádci z roku 1932 se reportuje
o zhoršujícím se chování v tramvajích. Ale aspoň se
to tam řeší.
Myslíte, že o sebe dnes ženy málo dbají?
To ne. Jde o to, jak. Hodně lidí si možná říkalo, co
ta blondýna blbne, proč nám cpe šaty a korzety.
Oblečením o sobě říkáte, kdo jste a jak chcete, aby
vás okolí vidělo. Může si to každý vyzkoušet sám
na sobě, když si oblečete šaty z první poloviny dvacátého století. Během patnácti minut se propadnete
někam do minula. První, co vám dojde, je, že se
oblékáte dlouho. Dřív měly ženy víc času a tolik
nespěchaly. Musíte je na sebe navlékat s úctou,

Má ráda ženskost
a něžnost v módě,
a v jejím šatníku je
to znát
Elegantní Česko je
ambiciózní projekt,
který by mohl vrátit
do ulic gentlemany
a dámy

VIZITKA
Pavlína Kvapilová (40)
● Pochází z Litomyšle.
● Vystudovala ekonomii

a italštinu a italskou literaturu na Karlově univerzitě.
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Když si obléknete
ženštější model,
objevíte v sobě
femme fatale.

Pro jaký typ dnešní ženy je korzet?
Pro každou, která z toho má dobrý pocit.
Vy sama ho nosíte?
Mám jich pár doma. Teď vážně přemýšlím, že si
nějaký nechám od Riway ušít. V současnosti je ale
zahlcená objednávkami. Zájem je obrovský.
Korzet je ale vlastně další podvod na muže.
Důvod jeho vzniku je jiný a to vysvětluje Riwaa
abyste je nezmačkala, nepotrhala… není to jako
v našich videích. Mluví tam i o tom, na co narážíte.
hodit na sebe džíny a tričko. Když to je ženštější
Tedy, že na atraktivitě ženě přidá v mužských očích
model, než obvykle nosíte, najednou v sobě objeideální poměr mezi pasem a boky. Ale to byste pak
víte ztracenou femme fatale. Narovnáte se, díváte
jako „podvod“ musela brát prakticky veškeré ženské
se kolem sebe jinak, a úplně jinak vás vidí i okolí.
zkrášlování. Takže tak bych to nevnímala. Jinak korVyzařuje z vás jiná energie a muži se k vám začnou zet může nosit žena jakékoli velikosti. Dává možnost
chovat jinak.
obdařenějším dámám, žijícím v současné společnosti
To se ale docela tluče s podstatou
postavené na kultu superštíhlých modelek, že i ony
emancipace. Proč bych se měla hodinu
mohou vypadat skvěle. To ale neznamená, že když
utahovat do korzetu, do něhož se notabene
si obléknete korzet, můžete se o sebe přestat starat.
ani sama nezašněruju?
Ideální je, když kombinujete péči fyzickou a duševní.
Za prvé se zašněrujete. Naše ambasadorka korzeti- To se mi hodně líbí na lifestylových časopisech první
érka Riwaa Nerona si ho zvládne obléknout za mi- republiky.
nutu. A hlavně – nemusíte mít hned korzet. Jde
První republika měla lifestylové časopisy?
o to, abychom v tom uběhaném a upracovaném ži- Měla výborné časopisy. Například mě baví Pestrý
votě udělali místo i pro svoji ženskost. Jde o vztah, týden. Nebo Eva. Co tam vidíte, a nejen tam, je
který k sobě, k ostatním lidem i k věcem máme, to důraz na symbiózu zdravého těla a mysli. Třeba
není povrchnost. I malé detaily mohou rozběhnout na titulce Pestrého týdne z roku 1931 je Tomáš
jiné dynamiky.
Garrigue Masaryk, jak se koupe v Židlochovicích.
Proč ale nosit korzet, jehož se s takovou
A on je na té fotografii do půl těla nahý! Bylo mu
úlevou ženy ve dvacátých letech zbavily?
přes osmdesát a pořád měl vysportovanou postavu.
To je zamotanější. V ledasčem byla minulost víc
U fotografie je text typu: V čem je podstata dokonalé
uniformní, řekli byste, že dnes máme větší svobodu kondice fyzické i duševní našeho prezidenta? V jeho
v oblékání. Ano, ale v určitém ohledu je to svoboda ranním tělocviku, jízdě na koni, přísné životosprávě,
falešná. Na první pohled můžeme všechno, klidně střídmosti v jídle, duševní disciplíně, rovnováze. Dbá
chodit bez podprsenky, ale módní byznys a řetězce na reprezentaci, která patří k jeho pozici... Jde o to,
s „rychlou módou“ nás nutí neustále nakupovat
pracovat na sobě. V tom je podstata.
nové věci a ve finále podprahově determinují náš
Posilovna nestačí, musíte přidat knihovnu?
styl víc, než si uvědomujeme. Dejme průchod větší V tom je ten zakopaný pes?
osobitosti. Dnes nemusíte nosit korzet, ale když ho Rozhodně by knihovna a čtení do našich životů měla
nosit chcete, tak můžete.
patřit. Ne jen internetové titulky.
Máte ráda filmy pro pamětníky?
Mám, ale obraz tehdejší společnosti je v nich zkreslený. Realita byla určitě pestřejší. I po tom budeme
pátrat. Chceme v září rozjet akci Otevíráme staré
skříně a najít prostřednictvím diváků oblečení, které
chybí i v muzejních sbírkách. Třeba Baťovy dřeváčky, fenomén protektorátu, by mohly doplnit sbírky
Národního muzea. Zajímá nás také konfekce z první
republiky, prostě každodennost.
Co v šatníku máte doma vy?
Nashromáždila jsem toho hodně, a to mám ještě něco
u rodičů. V poslední době se s tím ale dost peru, ráda
bych stav skříní zredukovala. Bohužel mám k věcem
emocionální vztah a strašně těžko se loučím i s obyčejným tričkem.
Kde ty staré věci na sebe nakupujete?
Něco mám z půd, něco třeba z vintage trhů
v Londýně nebo obchůdků v Paříži. Mám možná
trošku extravagantní styl, ale harmonizuje mě.
Co je největší poklad ve skříni?
● Pracovala v ČRo jako zpravodajka.
Mám ráda košile s volány, miluju hedvábí. Nemůžu
● V ČT prošla mnoha funkcemi, z postu
říct, co mám nejraději. Přiznávám, že speciální vztah
vedoucí divize Nových médií byla před
mám k sametovému dlouhému kabátu ze 70. let
dvěma lety odejita. Kritizovala vedení.
Valentino, který jsem sehnala v Londýně. To je doce● Výčet koníčků by prý vydal na román,
la poklad.
baví ji fotografování a bikram jóga.
Nosíte ho i na ulici?
Samozřejmě. Je fakt nádherný! ■

