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KDO OPRAVDU VYNALEZL MINISUKNÄš?
PondÄ›lÃ-, 23 leden 2012

PÅ™ed lety jsem sedÄ›la v kanceláÅ™i s kolegyní Lenkou, pÅ¯vodnÄ› z Brna, která mI vyprávÄ›la historku o tom, kdo první v
EvropÄ› oblékl minisukni. Lenka byla o dost star&scaron;í neÅ¾ já, tÅ™icátý roÄ•ník, a celou pubertu proÅ¾ila ve válce.
MÄ›la o pÄ›t let star&scaron;í sestru VÄ›ru, ke konci války jiÅ¾ dospÄ›lou, která mÄ›la pÅ™ed svatbou. BÄ›hem války by
v&scaron;echno, existovaly pÅ™ídÄ›lové lístky na potraviny, na hygienické potÅ™eby, obuv, o&scaron;acení i látky. Holky se
ale chtÄ›ly parádit a tak se pÅ™e&scaron;ívaly staré &scaron;aty, pletené vÄ›ci se páraly a pletly se z nich nové výrobky a
staré zimníky se obracely rubovou, neopotÅ™ebovanou stranou navrch. Móda byla ovlivnÄ›na bídou 2.svÄ›tové války.
Nosily
se tÅ™íÄ•tvrteÄ•ní kabáty, úzké suknÄ› s lady délkou, &scaron;aty s krátkými rukávy, halenky s límeÄ•ky, ruÄ•nÄ› pletené
rozepínací svetÅ™íky, boty na klínku a &scaron;ikmo posazené barety. Krátká mikáda a rudÄ› nalíÄ•ené rty ve tvaru srdce
byly stále módní, Ä•asem se ale vlasy zaÄ•aly prodluÅ¾ovat a natáÄ•et na papírky, nosily se kohouty a místo cigarety v dlouhé
&scaron;piÄ•ce drÅ¾ely Å¾eny v rukou jehlice a háÄ•ky.
Vzácností byly hedvábné punÄ•ochy se &scaron;vem, které si Å¾
chránily jako oko v hlavÄ› a v létÄ› místo nich si na opálená lýtka malovaly tuÅ¾kou punÄ•ochový &scaron;ev. První nylonky
sem pravdÄ›podobnÄ› pÅ™iputovaly aÅ¾ s americkou armádou. A v té dobÄ› materiální nouze, se mamince obou holek
podaÅ™ilo na Ä•erném trhu sehnat svÄ›tle zelený hedvábný krepde&scaron;ín. Pravé hedvábí to nebylo, jenom váleÄ•ná
náhraÅ¾ka a ani ho nebylo moc, jen tak na jedny &scaron;aty.
Lenka na látku uplatÅˆovala nárok, protoÅ¾e v té dobÄ› by
samá ruka, samá noha a ze v&scaron;eho vyrostla a moc touÅ¾ila po nových &scaron;atech - místo toho, aby mÄ›la jenom
&scaron;aty zdÄ›dÄ›né po star&scaron;í sestÅ™e. Ale máma podle ní rozhodla nespravedlivÄ›, protoÅ¾e prohlásila, Å¾e Lenka
Ä•unÄ›, &scaron;aty by hned nÄ›kde umazala a krepde&scaron;ín se nesmí prát, protoÅ¾e by se srazil, musí se chemicky Ä•isti
a kde by shánÄ›la benzin na Ä•i&scaron;tÄ›ní a stejnÄ› svÄ›tlezelená barva bude lépe slu&scaron;et VÄ›rce, která je - na rozdíl
od ní - blondýnka.
Látka byla svÄ›Å™ena &scaron;vadlenÄ›, &scaron;aty u&scaron;ity a VÄ›Å™e moc slu&scaron;ely. A teÄ
Ä•ekaly uÅ¾ jenom na vhodnou pÅ™íleÅ¾itost, aÅ¾ bude pÄ›kné poÄ•así a VÄ›ra se v nich bude moci pÅ™edvést ve mÄ›stÄ›
poÄ•así se dostavilo v kvÄ›tnu. VÄ›ra si navlékla za obdivu celé rodiny i potencionálního Å¾enicha nové &scaron;aty a
vyrazila se snoubencem na procházku parkem, aÅ¾ nahoru na &Scaron;pilberk. Jak se to tak nÄ›kdy v máji stává,
najednou se pÅ™ihnala bouÅ™ka, nad &Scaron;pilberkem se kÅ™iÅ¾ovaly blesky, hrom jim burácel nad hlavou a z tÄ›Å¾kých
se na nÄ› spustily pÅ™ívaly de&scaron;tÄ›.
Nebylo kam se schovat, za chvíli byli oba zmáÄ•ení. Ale promoÄ•ení nebyli jen o
také hedvábný krepde&scaron;ín, který se zaÄ•al pÅ¯sobením vody sráÅ¾et.
SuknÄ› se zdrcla nad kolena a pokraÄ•ovala
vý&scaron; a vý&scaron;, a perleÅ¥ové knoflíÄ•ky nevydrÅ¾ely nápor sráÅ¾ející se látky a zaÄ•aly stÅ™ílet do v&scaron;ech s
Aby polonahá VÄ›ra na sobÄ› nemÄ›la jenom kabát z ostudy, skoromanÅ¾el pÅ™es ni pÅ™ehodil svoje sako a úprkem hnali s
kopce a domÅ¯. &Scaron;aty i po vysu&scaron;ení ztratily svoji odívací funkci pro lidi normálního vzrÅ¯stu a tak i pro Lenku
pozbyly atraktivnosti. Nakonec byla ráda, Å¾e je nedostala ona.
Tahle pÅ™íhoda se odehrála v kvÄ›tnu 1944 a pÅ™itom p
Wikipedie minisukni vynalezla kostýmní výtvarnice Mary Quant aÅ¾ v roce 1965!!! Prvenství v no&scaron;ení minisukní nám
tedy bylo svÄ›tem jasnÄ› ukradeno, stejnÄ› jako mnohá jiná prvenství u vynálezÅ¯ Járy Cimrmanna.
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