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&najděte si  
toho pravého...

láska 
seznamka

Jste stále  
bez partnera?  

nezoufeJte! Mužů Je 
na světě pořád dost, 

JenoM Je potřeba 
uMět hledat 

na správných  
Místech....  

t e x t  V e r o n i k a  V l a c h o Vá

kde hledat pana 
Božského?

 Pokud si nestihneme vy-
brat vhodného životní-
ho partnera během stu-
dií nebo před na-
stoupením do za-

městnání, možností, kde ho hledat 
a skutečně najít, ubývá. Proto není 
žádným překvapením, že v průmě-
ru každá druhá žena v Česku má 

zkušenost s milostným vztahem na 
pracovišti, což je vcelku logické, 
protože jsme tam skoro pořád. Po-
kud vás ale za srdce nechytí žádný 
muž z prostředí, ve kterém trávíte 
nejvíce času, nezbývá nic jiného než 
se porozhlédnout jinde. Jenže kde? 
V jakých vodách pátrat, abyste našla 
muže, který vás opravdu bude zají-

„na fotce sice vypadal 
mladší, ale ve skutečnosti 

je mnohem sympatičtější...“

Poradíme!
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nemají dost odvahy oslovit svůj 
vyhlédnutý protějšek (ten, kdo osloví 
ženu na ulici, se může bát, aby nevy-
padal trochu jako úchyl...) nebo jsou 
při svém seznamování z nejrůznějších 
důvodů dlouhodobě neúspěšní. A tak 
zvolí nejjednodušší cestu k co největší-
mu počtu potenciálních vhodných 
partnerů – bezbřehý internet. Podle 
průzkumů se v posledních dvou letech 
na webu seznámil každý čtvrtý pár. 
A v USA se dokonce seznamky po in-

mat? Máte pravdu, těch možností není 
zdánlivě mnoho, ale existují!

Není proč se  
stydět
Zkuste internetové seznamky. Že je to 
pod vaši důstojnost? Vyvedeme vás 
z omylu. Už neplatí, že jsou posledním 
útočištěm zoufalců a ošklivců. Muži 
i ženy mají dnes kvůli práci mnohem 
méně času i příležitostí k seznámení, 

ternetu staly takovým fenoménem, že 
se vyšvihly na třetí místo v možnostech 
seznámení! Postupně se tento trend 
přesouvá i do Evropy.  

Miluju tě, ale jen 
virtuálně
Už dnes i české seznamovací agentury 
nabízejí víc než jen rychlé seznámení. 
Konečně se začíná dbát i na kvalitu 
potenciálních vztahů. Důraz se tak 
dává na detailnější profily registrova-
ných členů, na ověřování některých 
informací anebo se organizují akce 
pro nezadané, třeba degustace vína či 
vybraných lahůdek. Nejen že tak máte 
jedno velké společné téma k rozhovo-
ru, navíc svůj protějšek poznáte 
v mnohem přirozenějších situacích, 
než jak by se vám poštěstilo při nasle-
po domluvených schůzkách. Novin-
kou je třeba také divadelní workshop 
na víkend, při kterém jako Julie může-
te nalézt svého opravdového Romea. 
Efektivita takových seznamek je pře-
kvapivě vysoká. Asi 90 % lidí se pak 
osobně sejde na rande více než jednou 
a 24 % z nich spolu chodí více než rok. 
Do této statistiky patří i osmadvacetile-
tá Anna. Před dvěma lety se do takové 
seznamky zaregistrovala. A když 
brouzdala po profilech vybraných 
mužů, narazila na Martina, vášnivého 
horolezce. Jejich společná záliba je na-
konec svedla i na společnou cestu živo-
tem – za pár týdnů se budou brát.  

Zajíc v pytli?
Internetové seznamky nabízejí spoustu  
možností, ale vaší jedinou spásou vů-
bec být nemusí. Navíc se v posledních 
průzkumech zjistilo, že v nich stále 
častěji lžeme o svém vzhledu a děláme 
se krásnějšími. I proto na ně před ča-
sem zanevřela dvaatřicetiletá Michala. 
„Jednou jsem kývla na schůzku, nalá-
kala mě jeho fotografie. Měl to být 
modrooký sportovec, jenže pak jsem 
musela hodinu zírat na neatraktivního 
tlouštíka,“ vzpomíná na trapný záži-
tek. Proto raději zkusila jinou vymože-
nost internetu – sociální sítě. Pomine-
me-li, že na nich registrace neprochází 
žádným ověřováním, dává seznamová-

za registraci na internetové seznamce se 
rozhodně nemusíte stydět. Podle průzkumů 
se tak seznámil každý čtvrtý pár.

Kdo by řekl, že tě po-
tkám na síti? ale už tě 
mám a jen tak nepus-
tím. teď jsi jen můj!
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ní další rozměr. Mnohdy úspěšným 
směrem. „Kromě Facebooku jsem se 
zaregistrovala i na last.fm, hudebním 
serveru, který eviduje hudbu, kterou 
si pouštíte v počítači, a vyhledává 
ostatní uživatele s podobným vku-
sem,“ vypráví Michala. Začala si tak 
dopisovat se Standou, se kterým se 
později několikrát setkala i na koncer-
tech. „Pro nás oba je hudba ohromně 
důležitá. Spojil nás podobný vkus, kte-
rý před rokem vyústil v úžasný vztah,“ 
libuje si Michala. 
Ne každý ale sociálním sítím důvěřu-
je. Důvodů je hned několik. Uživatelé 
schovaní za monitor působí sebevědo-
měji, než jací doopravdy jsou, lépe do-
káží zakrývat své nedostatky nebo pra-
vé vlastnosti. „Kupujete tak zajíce 
v pytli. Dokud se osobně nesetkáte, ne-
víte o člověku to podstatné – zda je 
vám sympatický, nebo ne,“ vysvětluje 
Pavel Bambásek, organizátor konfe-
rencí Správný chlap.

Do toho! 
Trvalým strašákem při seznamování je 
nedostatek sebevědomí a odvahy. Ale 
proč? „Otrkat“ se můžete jedině praxí, 
a to přece není nemožné. Nebo se spíš 
bojíte odmítnutí či neúspěchu? V nej-
horším případě vám rande nedopad-
ne podle představ. No a co? Život pře-
ce neplníte podle předem sta-
noveného scénáře. A pokud jste do-
četly až sem, víte, že neexistuje jen je-
diná možnost, jak se seznámit, ale 
hned několik. Tak proč je všechny 

postupně nevyzkoušet? Svého pana 
Božského totiž nemusíte potkat jen na 
tom jednom místě, kde už třeba něko-
lik let horlivě a marně hledáte. Jakmi-
le se totiž něčeho bojíte, začnete záko-
nitě prohrávat. Hlavně sama se sebou. 
Proto odhoďte zbytečné obavy a začně-
te pátrat už teď. Třeba na našich webo-
vých stránkách (www.zenaazivot.cz), 
kde jsme pro vás vybrali čtyři sympa-
ťáky z různých internetových sezna-
mek. Tak hodně štěstí! ■

1 Poznávejte nové lidi, 
kde se dá. Pokud vám to 

nebude zavánět dohazo-
vačstvím, seznamujte se 
s přáteli svých přátel. Dejte 
na doporučení těch, kte-
rým věříte. 

2 chtějte víc než jen 
pouhé seznámení. 

Účastněte se různých akcí – 
výletních víkendů, lezení 

po stěně nebo sportovních 
kurzů, kde potencionální-
ho partnera poznáte i z ji-
né, hodnotnější stránky. 
zkuste www.nahoda.com. 

3 registrujte se na těch 
internetových seznam-

kách, kterým můžete důvě-
řovat, tzn. že všichni členo-
vé jsou vždy ověřováni 
a osobní data jsou v bezpe-

čí. vyzkoušet můžete např. 
www.seznamka.cz. 

4 rozhoďte sítě. K to-
mu můžete využít  

i  Facebook a propojit svůj 
účet např. se seznamkou 
www.dueto.cz.

5 Buďte oBezřetní 
a bedlivě si chraňte své 

osobní údaje či bližší infor-
mace o vás samotných.

Jak neriskovat a seznámit se neJen on-line?


