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Z pohledu muže:
„Mám ráda uprave-
né muže,“ vítá mě dívka 
s výraznými lícními kost-
mi. Přejedu si dlaní neo-
holenou tvář a trochu ne-
jistě se usměji. „Co se 

týká vzhledu, jsem však 
benevolentní,“ uklidňu-
je mě.   

Po pěti minutách pří-
jemné konverzace se ozý-
vá cinknutí zvonku, kte-
ré mi dává signál, že se 
mám přesunout k  další-
mu stolku, u něhož sedí 

blondýnka s  plnými rty, 
Ribanna. 

„Ahoj já jsem Robin 
Hood,“ představuji se a 
hned se pokusím o vtip: 
„Máš raději indiány, 
nebo zbojníky?“ Má to 
úspěch, zasměje se.

„S  indiánem z Bolí-
vie jsem dva roky žila,“ 
překvapuje mě a dodává 
s  šibalským pohledem: 
„Teď dám přednost klid-
ně zbojníkovi.“ 

Dominance
Takhle to chodí na rych-
lém rande s  Easy dating, 
kde se místo civilních 
jmen používají přezdív-

ky. Od Ribanny se dále 
dozvídám, že její expří-
tel byl možná až moc do-
minantní, což jí vadilo. 
„Raději schovám ty pou-
ta, co tu mám, aby sis ne-

myslela, že mám domi-
nantní sklony i já,“ žertu-
ji a ona se směje.  Cink, 
ozve se opět po pěti mi-
nutách našeho společné-

ho času. Zvonek už mě 
začíná štvát.  

Paní Smithová
Kaštanové oči, alabas-
trově hladká pleť, růžové 
smyslné rty. To je dívka 
s  přezdívkou Paní Smi-
thová. Slečna, se kterou 
chci psát další stránku 
svého života. Povídáme 
si, smějeme se, a i když 
vidím, že si drží odstup, 
žádám ji v dotazníku o te-
lefonní číslo. Jako jedi-
nou. Věřím, že udělá to 
samé. 

Chyba
„Slečna o váš kontakt ne-

měla zájem,“ přichází mi 
večer zdrcující SMS od 
Easy dating. Přecházím 
k  oknu, na jehož skle-
něnou tabuli bubnu-
je prudký déšť, a pře-
mýšlím, kde jsem udělal 
chybu. Pak mě napadne 
zavolat a zeptat se, kolik 
dívek mělo zájem o další 
schůzku se mnou. „Pět,“ 
dozvídám se. Příště holt 
budu muset být méně vy-
bíravý.  

Z pohledu ženy:
V baru v centru Prahy už 
rozpačitě posedává ně-
kolik pánů a slečen, kaž-
dý u jiného stolku a ner-

vózně usrkávají drink. I 
když sem přišli za sezná-
mením, přijde mi, jako by 
chtěli být neviditelní.

Když dorazí všichni 
(celkem 10 žen a 8 mužů 
– dva z  přihlášených se 
na poslední chvíli omlu-
vili), milé organizátor-
ky nás prosí, ať se přesu-
neme do salonku. Atmo-
sféra tam je příjemná, 
intimní. Každý si vybí-
ráme kartičku s  přezdív-
kou, já se stávám na hodi-
nu Kleopatrou. 

Rychlost
Je to na mě celé dost hek-
tické a z  těch věčně se 

opakujících otázek (Co 
děláš? Co tě baví? Proč 
jsi sem přišla?) jsem ot-
rávená. 

Přesto se usmívám 
a zaškrtávám v  sezna-
mu ANO nebo NE (ano= 
chci se s ním neseznámit, 
ne = nemám zájem). Klu-
ci jsou milí, kromě dvou 
mají na sobě všichni ko-
šili a ani mě nepřekva-
puje, že na rychlorande  
chodí hlavně »ajťáci«. 
Můj typ není ani jeden. 
No, vlastně Tristan je 
docela sympaťák, hez-
ky oblečený, dobře se mi 
s  ním povídalo. Cestou 
domů přemýšlím o tom, 

že ten Tristan vážně ne-
byl tak špatný…

Úspěch
Ještě ten večer mi na e-
-mail přichází vyhodnoce-
ní: „Zaškrtlo si vás 6 mužů 
z 8, shodu jste měla se vše-
mi čtyřmi pány, které jste si 
zaškrtla ve svém seznamu. 
Předáváme telefonní čís-
la a přejeme hodně štěstí.“ 
Páni, tomu říkám rychlost!

Každý si na začátku 
vybere cedulku s 

přezdívkou, kterou ho 
ostatní oslovují.
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Do seznamky se  
mohou přihlásit i lidé nad 

padesát let.

 S  každým si povídáte 
jen 5 minut.

 Nepředstavujete se 
vlastním jménem.  

 Nevyptávejte se na po-
volání.

 Seznámení dle společ-
ných zájmů a požadova-
ného věku.

 Není to jen pro mladé
 Absolutní soukromí 

v luxusním prostředí.
 Nevyberete si part-

nera? Získáte další účast 
zdarma. 

 Cena rande je 500 Kč.
 V ceně je pití do 100 Kč.

Pravidla 
Easy dating:

PrAhA – Jste sami a chcete to změ-
nit? Jednou z možností je zkusit rych-
lorande, kdy se během hodiny setkáte 
se zhruba deseti vhodnými protějšky, 
předvybranými agenturou. Základní 
pravidlo zní: Na každého potenciální-
ho partnera máte jen pět minut.

Rychlorande na 
vlastní kůži
Redaktoři se seznamovali

 Oblékněte se žensky,  

abyste se zalíbila. 
 Ale pozor na příliš krátké 

sukně nebo hluboké výstřihy. 

 Nejlepší kosmetikou pro 

ženy je úsměv. 
 Nestyďte se přiznat, že jste 

nervózní. 
 Nemějte pocit, že musíte 

odpovídat na všechny otázky. 

Rady pro ženy
 Dejte pozor na podání ruky a lá  leklá ryba. 
 Neuhýbejte při konver-zaci pohledem, nežmoulejte papír nebo propisku. 
 Zkuste se něčím odlišit.  Vyvarujte se nudných otázek typu Kde pracuješ?  Umíte něco, na co jste pyšní? Pak to zmiňte. 

Rady pro muže

Redaktorka Nedělního Blesku se líbila 
téměř všem mužům.

Redaktor Nedělního Blesku  se od 
ostatních lišil námořnickým trikem. 

V očich všech byla touha se seznámit, 
proto u nikoho nenastalo trapné ticho. 
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