Zeny

pro Ženy

Nepřišly na světový objev, ale na jednoduchý plán, jak
sobě i druhým zlepšit i usnadnit život. A daří se jim to.
t e x t V e r o n i k a V l a c h o vá F O T O J a n h r d ý

Najdu vám
partnera
Veronika Vinterová, majitelka
seznamky www.nahoda.com

P

atnáct let se pohybovala v managementu privátního bankovnictví a vedla bankovní pobočky. Veronika vlastně stála na vrcholu své kariéry, ale pro ni to
byl jen impulz přehodit výhybku. Zjistila, že
už ji nebaví neustále soupeřit a hnát se za
lepším. „Začala jsem se ptát, zda dělám to,
co opravdu chci,“ říká osmatřicetiletá Veronika, která své úvahy před dvěma lety původně považovala za krizi středního věku.
„Tehdy jsem přišla na to, že privátní klienti
bank mají zdánlivě všechno – peníze i majetek, ale skutečný pocit štěstí jim přinesou až
spokojené rodinné či partnerské vztahy,“ vysvětluje. „Řešila jsem i to, že mé krásné
a chytré single kamarádky nemají možnost
se mimo pracovní prostředí s někým novým
seznámit. Proto mě napadlo udělat něco konečně smysluplného.“ Veronika opustila
bankovnictví a rok a půl připravovala projekt, který zrealizovala začátkem letošního
února – založila netradiční seznamku. „Ale
o seznámení tady v prvé řadě vůbec nejde.
Chtěla bych nezadaným pomoci najít cestu,
jak mít rád sám sebe, jak podtrhnout svoji
osobnost, jakého partnera hledat a kde.
Nebo je inspirovat, jak trávit s partnerem
volný čas, protože spousta párů to bohužel
neumí,“ vysvětluje Veronika, pro kterou se
stala její agentura i obohacením ve vlastním
vztahu. Potvrdila se jí tak známá pravda, že
partnerství nevzniká a ani netrvá automaticky. „Proto se náš třináctiletý vztah s mým
mužem snažíme neustále osvěžovat,“ usmívá se Veronika.
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Chci ženy
naučit, aby měly
rády samy sebe.
Že pak nebudou
potřebovat mou
seznamku? To
přece vůbec
nevadí!

