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Namlouvání: Lepší vrabec v hrsti...

tipy na výlet
 Praha: Struny dětem

Problémy s hledáním partnera přiznávají jak ženy, tak muži. Jak se ale dnes seznámit? Běžný je chladný kalkul – žádné romantické
náhody. Nebo maximálně takové, které jsou dopředu důmyslně připravené.

D

říve to ženitby či vdavek chtiví měli svým
způsobem jednodušší.
Potenciální partnery
jim nejprve řádně proklepli
rodiče, poté zorganizovali
„náhodné“ setkání a byla
ruka v rukávě.
No, tak jednoduché to asi
vždycky nebylo, ale lehké
to rozhodně není ani dnes.
I proto se stále více mužů
i žen obrací na nejrůznější
seznamovací agentury. Muži
si často takovou seznamku představují jako nákup
v supermarketu. Vědí, jak
vysoká a kolik vážící by jejich
partnerka měla být, a jasno
mají také v tom, jaké by měla
mít společenské postavení
a barvu vlasů.

Zlatokopky
Pětatřicetiletý Michal, který
hledal partnerku na internetových seznamkách, si ale
myslí, že podobně přesné
nároky mají i ženy. „Pamatuji
si na jednu, která napsala, že
má její zadeček rád kožené
sedačky, “ vzpomíná se smíchem Michal.
Svou partnerku už sice našel, čas od času ale na seznamku přes internet zabrousí, aby
se pobavil.
Veronika Vinterová,
majitelka agentury Náhoda, se rozhodla vybudovat
seznamku, která bude jiná.
Soistikovanější. Zájemce nejen seznamuje, ale zároveň je
připravuje na samotný vztah
a poskytuje určitou formu
partnerského poradenství.
V nabídce najdou nezadaní
třeba i sexuální koučink.
„Lidé se pro nás často rozhodnou proto, že jsou časově
vytížení. Více než čtvrtina
klientů pracuje na manažerských pozicích nebo jsou

průzkum
 Devadesát pět procent nezadaných lidí považuje sex
za zásadní součást vztahu.
 Muži nevěru méně často tolerují, chtějí se však více cítit svobodní.
 Ženy častěji chápou zodpovědnost jako společnou,
muži se cítí být zodpovědní za ženy a vztah vůbec.
 Polovina nezadaných nestaví svou práci na první místo, ale uvědomují si, že by
jim mohla komplikovat
cestu k seznámení.
Zdroj: seznamovací
agentuře Náhoda odpovídali
nezadaní
lidé

to podnikatelé a nemají čas
na prohledávání internetových seznamek. U nás má
klient záruku bezpečnosti,
protože proily zájemců
o seznámení jsou ověřené,“
vysvětluje Veronika Vinterová. Co to znamená? Že viděla
klientovu občanku, a může se
tedy zaručit za základní údaje
nebo za aktuálnost fotograie,
kterou chce klient zveřejnit.
Michal, který seznamováním přes internet strávil
hodně času, potvrzuje, že
právě zkreslenost fotograií je

gerová v knize Deset největších hloupostí, jimiž si ženy
komplikují život. Jenže... jak
se má taková žena seznámit?
O tom, že dnešní generace má se seznamováním
a hlavně s následným
výběrem partnera problém,
ví své i psycholog Jeroným
Klimeš. „Bojím se, že hodně
žen okolo pětatřicítky zůstane
bezdětných a neprovdaných,
protože nejsou schopné udělat
kompromis. Nároky stoupají
a bohužel se lámou hodně
pozdě,“ říká.

Jsou to galeje
„Kdo se bojí, nesmí
do lesa. Je dobré na to
jít postupně. Vyměnit
si pár e-mailů, dát si
rande v kavárně, po pár
výstavách jít do kina
nebo bazénu…“
velký problém. Podle psychologů to není nic výjimečného.
Každý chce na první dojem
zapůsobit dobře, a tak se dělá
lepším. Z dlouhovlasé blonďaté krasavice se tak v reálu
může vyklubat nudná myška
s mikádem.

Vybírat a nepřebrat
Fenoménem dnešní doby jsou
neprovdané třicátnice. Jsou
atraktivní fyzicky, nemají
ani žádné charakterové vady,
přesto jsou bez partnera.
„Na schůzky chodíme
proto, abychom si vybraly,
a ne aby si někdo vybíral nás.
Příliš mnoho žen se chová
jako žebračky namísto toho,
aby si ve hře zvané namlouvání samy vybíraly,“ hodnotí situaci Laura
Schlessin-

Seznamování přes internet
je podle něho normální,
člověk by měl zkusit všechny možnosti. „Kdo se bojí,
nesmí do lesa. Je dobré na to
jít postupně. Vyměnit si pár
e-mailů, dát si rande v kavárně, po pár výstavách jít
do kina nebo bazénu…“
Podle něj jsou seznamování galeje a řada lidí
se do něho musí doslova
dokopat. Každý neúspěch pak
může chuť do dalších schůzek
srazit na minimum. Někteří
experti na seznamování proto
radí: „Neztrácejte čas, nadšení a energii schůzkami, které
nesplňují vaše představy,
a využijte rady kouče.“
Agentura po registraci
osloví potenciální partnery,
ověří jejich proily a zajistí
další fotograie. Aby vám
vybrali partnera přesně
na míru, čeká vás třeba test
osobnosti nebo hloubková
osobnostní diagnostika. A aby
se vaše šance na seznamovacím trhu ještě zvýšily, můžete
podstoupit i celkovou proměnu vzhledu.
Před pár
lety
také

po čem touží...
ŽENY
 Aby měl jejich protějšek smysl pro humor.
 Je pro ně zásadní, aby byl partner vyšší.
 Tvrdí, že pleš ani menší bříško nevadí, obezita ano.
 Trvají na tom, aby byl aktivní optimista se sportovním duchem,
uvažoval selským rozumem
 Chtějí, aby měl muž vyřešenou minulost.
 Preferují vysokoškoláka nebo středoškoláka – majitele firmy.
 Měl by být charismatický gentleman, kterého mohou obdivovat.
 Přiznávají, že peníze a moc přidávají na sex-appealu. Díky nim ženy
muži leccos odpouštějí.

Víkend plný objevných hudebních, divadelních i tanečních
zážitků opět chystají speciálně pro dětské publikum
pořadatelé festivalu Struny
podzimu. V letošním roce se
mohou nejmladší návštěvníci programu Struny dětem
těšit například na skupinu
Tata Bojs „v sedě a potichu“,
beatboxera En.dru hostícího
zasloužilého tatínka Dana
Bártu, Petra Skoumala s dětskými hosty či velké přípravy na společné vystoupení
s bubenickým orchestrem
Tam-Tam Batucada.
Jednotlivé programové
části jsou rozděleny podle
věkových kategorií od čtyř,
od sedmi a od deseti let. Více
na www.strunydetem.cz.

MUŽI
 Sní o přitažlivé, aktivní ženě se smyslem pro rodinu a pozitivním
přístupem k životu.
 Chtějí, aby mezi nimi fungovala takzvaná chemie.
 Je pro ně podstatné, aby byla drobnější a mohli ji obejmout, ale
výška pro ně není rozhodující.
 Hledají opravdovou partnerku, nikoliv jen ozdobu či pomoc
v domácnosti.
 Mezi svými požadavky uvedli, že chtějí, aby byla pohledná, nemusí
to ale být vyhlášená krasavice, a už vůbec ne typ Barbie.
 Nechtějí dominantní a vyhublou ženu.
 Vysokoškoláci uvádějí, že jejich protějšek nemusí mít stejné vzdělání.
Zdroj: Seznamovací agentura Náhoda

 Zlín: Stromové slavnosti

přišel ze zahraničí do Česka nový seznamovací hit,
takzvaný speeddating neboli rychloseznamka.

Předlouhé tři minuty
Agentura uspořádá seznamovací večer, pozve v ideálním
případě stejný počet mužů
a žen a každý s každým se
na tři minuty setká. Tato
chvilka má stačit na to, abyste
zjistili, zda je šance, že přeskočí jiskra. Jestli se vám ale
tato chvilinka jevila jako půl
roku, asi to nebude ten pravý.
To se stává. V tom případě
stačí nezaškrtnout dotyčného
v seznamu lidí, kteří na vás
dobře zapůsobili.
„Zkusila jsem se takto
seznámit také. Každý z nás
měl přezdívku podle pohádkové postavičky, žádná
skutečná jména. Narazila
jsem na partu policistů
z Českých Budějovic,
kteří se přijeli
do Prahy seznámit. Bohužel, byli
to stejní
zoufalci,
jaké jsem
potkala
na internetových seznamkách,“
trpce

kritizuje Martina. Ta zkusila
i další seznamky. Například
kurzy vaření, protože se domnívala, že lidi má spojovat
nějaká konkrétní záliba.
„Nakonec jsem potkala
partnera na golfové seznamce, kde jde spíše jen o to, mít
si s kým zahrát.“
Na to, že partneři se lépe
seznamují při společných
aktivitách, sází i některé
specializované agentury. Pořádají proto akce pro nezadané, jako je bowling, degustace
vína či minigolf. Přes snahy
profesionálů nebo i přátel či
rodiny však mnozí zůstávají
stále nezadaní.

Krasavec s letadlem
Chcete 180 centimetrů vysokého nekuřáka s vysokou
školou? A pokud možno vlastním letadlem nebo alespoň ne
úplně prázdným kontem? No
tak to asi nebudete mít jednoduché – takového chce totiž
téměř každá, a tak je o ně nouze. Ženy touží po charizmatických, zajištěných partnerech
se smyslem pro humor, chtějí
se o ně opřít, trávit s nimi
volný čas ve společnosti
i prožít dobrodružství. Často
nemají tak přesně požadavky
na vzhled jako muži.
Muži nejčastěji prahnou
po aktivních, přitažlivých ženách s pozitivním přístupem,
chtějí se s nimi bavit a aktivně žít. Je pro ně důležité, aby
měly jako jednu ze
svých priorit
rodinu. 

Foto: Shutterstock.com
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Zážitkové lezení, výsadba
jabloní nebo třeba pestré pohybové aktivity. Takový bude
druhý ročník Stromových
slavností ve Zlíně, které se
uskuteční v pátek 19. a v sobotu 20. října v parku Svobody
u zámku v centru města.
Připraveny jsou i výukové aktivity, sázet se budou
stromy, ale i stromečky
do květináčů. Stromové slavnosti nalezly inspiraci ve Dni
stromů, což je tradice, která
vznikla v USA. Své příznivce
získala i u nás, kde zejména
před druhou světovou válkou
hojně vysazovaly stromy různé okrášlovací spolky. Město
Zlín se k této tradici vrátilo
v loňském roce.
 Praha: Maiánská opera

Je vám trochu přes třicet, jste
rockový muzikant, máte kapelu, co nehraje, malou rodinu,
co neuživíte, a ženu, která vás
pořád ještě má ráda, ale zároveň vás opouští… A najednou
vám někdo nabídne velké
peníze, které by všechno vyřešily. Ale musíte si pro ně dojít
do bytu úředníka z magistrátu, který přijal úplatek, a ten
úplatek mu zabavit…
Maiánská opera je muzikál, který se hlásí k tradici
Žebrácké opery. Přesvědčte se
sami 21. a 22. 10. od 19.30 v Paláci Akropolis. Hrají: Simona
Babčáková, Vladimír Marek,
Oldřich Navrátil a další.
Více na www.facebook.
com/maianskaopera. (fuk)

