Kolik knoflík se zapíná u saka?

J

ak nosit oblek a p sobit v n m jako opravdový gentleman? Business styl má pom rn
ísné požadavky. Za neme tím, že sako by m lo opravdu dob e sed t. Rukávy musí
být správn dlouhé (ke kloubu palce) a manžeta košile z n ho musí ješt alespo jeden
centimetr vy nívat. Do saka noste vždy, i v lét , košile s dlouhým rukávem.
Ve významn jší spole nosti byste si sako nem l svlékat, protože košile není svrchní
oble ení. Odpustit se to dá snad jen p i neformálních p íležitostech, jako jsou t eba p átelské
ob dy (i pak to ale u te rad ji se zdvo ilostním svolením žen u stolu).
Kapesníky a drobné p edm ty noste spíše v kapsách náprsních než
ve vn jších bo ních. A dbejte na to, aby jejich ozdobné patky nebyly
nikdy vsunuty dovnit do kapsy.
St ih sak zjednodušen d líme na dva typy: dvou adové a
jedno adové (podle uspo ádání knoflík ).
Výhodou dvou adového obleku je, že jeho p ední díly jsou širší, a tak
dob e padnou i na v tší b íško. Takové sako se však rozepíná, jen
když muž usedne, zatímco u jedno adového obleku (viz obr. - Pierre
Cardin) m žete mít sako otev ené ast ji: když hovo íte s kolegy, v b žném pracovním
kontaktu a samoz ejm když usednete. Zapíná se p i p edstavování, podáváteli n komu
ruku, pronášíteli p ípitek, prost když jste st edem pozornosti. U jedno adového saka se
nikdy nezapíná spodní knoflík. A to bez ohledu na to, má-li model t i nebo jen dva.
Pravidla formálního stylu jsou mnohem obsáhlejší. Ta už se netýkají módních trend , ale
pravidel etikety. Nahlédn te do nejnov jší publikace Ladislava Špa ka, kde najdete další
pravidla pro zacházení se sakem.

