
Ty naivní představy mě už
dávno pustily. Buch, vrazíme
do sebe s klonem Brada Pitta
v supermarketu, zaklesnou se

nám vozíky a zachřestí pouta lásky. Na
to už byste nevěřili snad ani v roman-
tické komedii. A tak jsem se rozhodla jít
na hledání partnera jinak.

Vybrala jsem si, zcela nepoeticky, dvě
internetové seznamky, které ale nefun-
gují na principu: zveřejni fotky a někdo
ohodnotí, zda se mu líbíš, případně:
napiš vzkaz o tížící samotě a hledání
spřízněné duše, aby se na stejné vlně
wi-fi našla. Možná to někomu vyšlo, ale
já si chtěla ušetřit promazávání vzkazů
od obšourníků, znuděných ženáčů, švi-
hadel hrajících si na prvoligové fotba-

Samota tíží, psalo se kdysi v Annonci. Pak jsme hodnotili fotky ostatních
na Libimseti.cz. Jaké je ale teď seznamování po síti? Vyzkoušeli jsme za vás,

koho tam v dnešní době potkáte.
Lucie Fialová
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listy, případně třeba lesbiček, které
zkouší, zda nejsem tak zoufalá, že bych
zkusila přejít na druhou stranu.

Sehraje svou roli Náhoda?
Není mi totiž jedno, zda to bude Petr
nebo Pavel, hlavně aby mě dovedl k ol-
táři. Ne! Mám nároky. A z některých se
mi slevit nechce. „Jdete naštěstí včas.
Horší je, když přijde téměř čtyřicetiletá
žena, které už na poplach bijí biologické
hodiny, ale pořád trvá na nekuřákovi
nad 180 centimetrů, vysokoškolákovi,
solidně vydělávajícím, svobodném,
s pěkným vztahem k dětem,“ líčí Vero-
nika Vinterová ze seznamovací agentury
Náhoda. Co si budeme nalhávat, po-
dobné požadavky má snad každá. Jenže

vy nejdete nakupovat do Ikey, a tak ne-
čekejte, že si určíte minimální příjem
a maximální váhu, obsluha to naťuká do
systému a vám vyjede lísteček, kde si
svého budoucího ženicha vyzvednete.
Sklad osm, regál šest, místo 23.

Tady se budete muset zapojit sama.
Když poprvé natrefíte na adresu
www.nahoda.com, můžete se zaregistro-
vat. Jenže tady kromě znamení horo-
skopu a oblíbené restaurace uvádíte i to,
jaké auto máte, kolik je vašim dětem, jak
vás hodnotí přátelé... Taková malá zpo-
věď. Na větší se připravte, pokud půj-
dete o stupeň dál – k vyhledávání
vhodných partnerů. Nejprve se musíte
sejít s konzultantem nebo konzultant-
kou, která s vámi rozebere, proč se

chcete seznamovat, kdy chcete děti, kdo
byli vaši bývalí partneři a proč už s nimi
nejste. „U Náhody nejste jen tváří z da-
tabáze, ale především jedinečnou osob-
ností,“ říká Veronika Vinterová.

A zároveň si připravte povídání o tom,
co od partnera chcete, co nesnesete,
koho si představujete. Budete se sami
divit, jak vám to pomůže sesumírovat si
požadavky, vytříbit ty, ze kterých ne-
chcete ustupovat (třeba že nechcete roz-
vedeného kuřáka).

Abyste působili důvěryhodněji, ověří
tu navíc vaše údaje podle občanského
průkazu a zároveň prověří aktuálnost
a reálnost fotografií, které si k profilu
umístíte. A po zaplacení poplatku se
můžete vesele začít seznamovat – ať už
sami, tak, že oslovíte další členy, nebo si
počkáte, až vám konzultant vyhledá
partnera – z databáze i mimo ni.

Absolvovala jsem navíc i doporučenou
schůzku s koučkou, která byla mimo-
řádně přínosná. Až tak, že jsem si mu-
sela v průběhu vytáhnout notýsek a začít
dělat poznámky, abych všechny myš-
lenky nevytrousila cestou v tramvaji.
Třeba bych se podle koučky Petry Slabé
měla mírnit ve svých radikálních názo-
rech na tradiční rodičovskou dovolenou,
kterou jako workoholička odmítám.
„Vždyť to přece můžete vyjádřit daleko
mírněji, trochu víc politicky,“ vysvětlila
mi. „Muže může nepřijetí klasického
modelu trochu vyděsit, chtějí mít doma
ženu pečující...“ A asi na tom něco bude.

Po schůzce s konzultantkou a kouč-
kou přišlo čekání. Nejprve mi to přišlo

zdlouhavé. Přijde e-mail, že jsem se ně-
komu zalíbila? Že už pro mě někoho
mají? Dočkala jsem se zhruba po dvou
týdnech, a tak jsem znovu odjela do mi-
lého prostředí agentury (sídlí poblíž
pražské Flory). S Veronikou Vinterovou
jsem si povídala jako s dávnou kamarád-
kou, mimo jiné jsme se jí svěřila, že jsem
se náhodou seznámila hned se dvěma
muži. V sauně a v restauraci. A já na ta-
kové náhody nevěřila... Podle ní to ale
náhoda není. „Jste připravená na sezna-

mování a navazování vztahu a muži to
vycítí, proto se vás nebojí oslovit.“

Pak už mi ukázala svůj předvýběr.
Nebudu zastírat, že jsem už na internetu
měla vytipované své favority – muže,
kteří mě hned od profilu zaujali. Byla
jsem zvědavá, jestli se i oni objeví v pat-
náctce vybrané konzultanty. A byli tam!
Jenže to neznamená, že s nimi hned
zítra půjdete na skleničku merlotu.
Pokud kývnete na to, že se vám vybraný
muž líbí, zkontaktují z Náhody ještě
jeho a předloží mu váš profil. Pokud
i on řekne ano, dostane na vás telefonní
číslo a ozve se vám. Tedy, teď už je to
čistě na něm. Veronika třeba předala
moje číslo jednomu muži, ale stále nic.
Oproti tomu dva sympaťáci se ozvali
rychle. S jedním jsem vyrazila na snídani
(držíme se vykání a občas si zatelefonu-
jeme, protože jsme si po pracovní
stránce rozuměli), s dalším na pro-
cházku večerní Prahou. Oba dva se us-
mívají, každý má své plusy.

Některé muže mi samozřejmě jejich
profil umožnil odhalit předem – a ně-

které jsem rovnou nechtěla dát do vý-
běru. Tak třeba lenochy. Vám zase vadí
flegmatici? Stačí říct, že je nechcete,
a vyberou vám povahu, která by k vám
sedla. Součástí profilu je také osobnostní
test. Vyhraďte si na něj trochu času.

Když jsem se s jedním mužem, ří-
kejme mu třeba Petr, procházela noční
Prahou, říkal mi, že on na osobnostní
test klade velký důraz. A překvapil i tím,
jak podrobně měl nastudovaný ten můj.
Rozvedený sympaťák hodnotil i důvody,
proč se na podobný typ seznamky při-
hlásil. Stejně jako mně se mu líbilo, že
členský příspěvek odradí neseriózní lou-
dily, zaujaly ho i pořádané akce, třeba
čaj o páté nebo degustace vína. Příště na
víno půjdeme spolu. Teď už to ale není
na Náhodě, ale na nás.

Něco navíc: Kromě sezna-
mování se můžete těšit tře-
ba i na sexkoučink, právní
poradnu, bowling, výběr
správné podprsenky, Můžete
využít psychoterapii, změnu
image, posílení fyzičky... Poz-
ději, když to klape (nebo
třeba najednou neklape),
i párovou terapii. U prověře-
ných klientů se
nemusíte bát, že
jim je o pět let
více. Navíc
vám v Ná-
hodě
můžou
pomoci
vyhledat
i partnera
mimo data-
bázi. A to
vše ano-
nymně.

nečekejte obchoďák
Internetová seznamka:

Nekuřák, tmavovlasý, 35 let, 180 cm, 80 kg,
VŠ, manažer. Jenže to chce každá. Nejdete si
pro šuplík do Ikey, ale na seznamku.

78 www.facebook.com/Jackiecz

Penélope Cruz hvězdou
kalendáře Campari 2013
Luxusní kalendář campari pro rok 2013 boří
mýty a pověry. Penélope cruz se tak ocitá ve
scénách představujících fascinující a mystické
pověry jako černá kočka, rozbité zrcadlo,
chůze pod žebříkem. Fotografem 14. vydání ka-
lendáře campari byl zvolen mezinárodně uzná-
vaný módní fotograf kristian Schuller. Červené
šaty navrhli přední světoví návrháři Monique
Lhuillier a Salvatore Ferragamo. Šperky pochází
od známého výrobce šperků, značky chopard.
Tři z vás, kteří nejlépe odpoví na otázku, kte-
rou najdete na www.jenprozeny.cz/souteze
(pravidla tamtéž), získají kalendář Penélope
Cruz a lahev Campari.
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