
Roman, 
21 let

Zuzana, 
19 let

 STRANA 16 Publicistika JN – ČERVEN 2022

Lidé jsou svobodní často pro-
to, že jsou pracovně vytížení a 
těch šancí někoho si najít moc 
nemají a také mají často pře-
hnané nároky na své protějšky, 
říká Alena Krátošková, provo-
zovatelka tzv. rychlých rande.

Veronika Dawidowicz ז

Co je podstatou tzv. rychlého 
rande? Jak to funguje?

Na akcích se lidé osobně seznamu-
jí s nezadanými protějšky ve stejné 
věkové kategorii. Na výběr mají kate-
gorie od 20 do 35 let, od 30 do 45 let, 
od 40 do 55 a pak od 50 do 65 let. 
Mimořádně organizujeme i kategorii 
60 – 75 let. 

Protějšky si postupně pět minut 
povídají. Tento čas stačí na to, aby 
zjistili, kdo se jim líbí, je jim sympa-
tický, zda mají společné zájmy apod. 
Těch pět minut ale stačí i k tomu, aby 
přeskočila ta pověstná jiskra. Zkrátka 
se jedná o zábavný a hlavně efektivní 
způsob seznamování.

Je nějaká věková kategorie, která 
tenhle druh seznámení vyhledává 
nejvíce?

Dlouhodobě je největší zájem o 
kategorii 30 – 45 let, a to jak v Tábo-
ře, tak i v Plzni. Obrovský zájem pánů 
je pak o kategorii 20 – 35 let, u děv-
čat v této kategorii je naopak dlouho-
době nízký zájem. Velký zájem je u 
žen o kategorii 40 – 55 let a 50 – 65 
let. Pánové v těchto kategoriích mají 
zájem podstatně nižší.

Jak rande probíhá?
Na akci např. v Táboře se sejde vět-

šinou 14 až 16 párů, dámy sedí u své-
ho stolečku a každý z pánů obejde 
všechny dámy a s každou si pět minut 
povídá. Po celou akci jsou vedeni 
pouze pod čísly, která dostanou, a 
křestními jmény. Ani příjmení, ani 
věk se neuvádí. 

Na stolečcích mají dotazníky s čís-
ly, kde si kroužkují ta čísla protějšků, 
se kterými se chtějí dále seznamo-
vat, a papíry, kde si píší své poznám-
ky o každém protějšku. Dotazníky 
ještě ten den vyhodnotíme a násle-
dující dva dny obvoláváme všechny 
klienty s výsledky. Když se vzájem-
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ně zakroužkují, tzn. mají vzájemnou 
sympatii, dostávají na sebe telefonní 
čísla.

Nestydí se lidé na takové akci? Dá 
se na rychlorande připravit?

Rozhodně se na akci lidé nestydí, 
protože se většina těší. Někteří mají 
ze začátku trochu trému, ta z nich ale 
brzy spadne. Protože s každým při-
hlášeným mluvíme několikrát tele-
fonicky a snažíme se klienty na akci 
dobře připravit, aby byli co možná 
nejúspěšnější. 

Objevují se na schůzkách také 
podvodníci? Že se například vydá-
vají za nezadané, bezdětné, lžou o 
věku či povolání…

Podvodníci se na naše akce roz-
hodně nedostanou. Tím, že s nimi 
mluvím před akcí několikrát, 
poznám, koho mohu vzít a koho 
ne. Stalo se nám párkrát, že páno-
vé chtěli do mladší kategorie, tak 
si ubrali věk o hodně let, což jsme 
zjistili, a pak už je na naší akci 
nikdy nevezmu, nechci naše klient-
ky seznamovat se lháři. 

Zároveň se k nám nehlásí vda-
né ženy nebo ženatí pánové, pro-
tože nikdy neví, zda na akci nebu-
de někdo, kdo zná je nebo jejich 
manžele či manželky. A to už by bylo 
na rozvod, to už doma nevysvětlí.

Jaká je zpětná vazba? Už se stalo, 
že se nějaký pár seznámil na speed 
dating a vzali se? Nebo mají dlou-
hodobý vztah? Dostávají se k vám 
tyto informace?

Máme zpětné vazby, a to i od klien-
tů, kteří jsou spolu více než šest let, 
počet svateb, narozených dětí se už 
ani nedá spočítat. Krásné je, když nás 
páry potkají např. na chodníku a hlá-
sí se k nám, nebo si zjistí, kdy máme 
akci a přijdou se nám ukázat a podě-
kovat. 

Na našem webu jsou i příběhy 
našich klientů, kteří je napsali a posla-
li jako poděkování a důkaz toho, že to 
funguje. Dojemné také je, když nám 
spokojené páry děkují za to, že by 
se nikdy v běžném životě nepotka-
li, protože byl každý z jiného kraje, a 
jsou za to opravdu vděční. Jako např. 
72letý pán ze Strakonic a 66letá paní 
z Pelhřimova. Takových případů je 
hodně. A proto má význam tuhle 
práci dělat. Pomáhat lidem se najít a 
vrátit jim do života štěstí.

Zájem o hledání ideálního part-
nera stále roste. Roste i zájem o 
randění tohoto typu?

Protože k nám chodí hodně klientů 
zklamaných z internetových sezna-
mek, kteří nám vysvětlují, že jsou tam 
většinou ženatí, vdané, kteří hledají 
jen flirt, nebo různé existence, které 
potřebují „kasičku“, tak máme klien-
tů jak v Táboře, tak i v Plzni hodně. 

Vrací se nám ale i klienti, kteří se 
u nás seznamovali, a vztah jim po 
letech nevyšel, tak přijdou znova. 
Těší nás, že hodně nových zájemců 
máme na doporučení našich spoko-
jených klientů. Např. v jedné kate-
gorii v Táboře máme přihlášeno 107 
pánů, což znamená, že budou čekat 
přibližně rok, než na ně přijde řada. 

Právě klienty přitahuje tento druh 
osobního seznámení, kde si během 
dvou hodin vyberou protějšky, které 
je zaujaly a které ne. 

Proč je stále víc lidí single?
Jak to u nás vidíme, je to proto, že 

jednak jsou pracovně vytížení a těch 
šancí si někoho najít partnera moc 
nemají, když nechtějí využívat inter-
netové seznamky, a potom mají často 
přehnané nároky na své protějšky. 

Proto se jim snažíme vysvětlit, že 
takové požadavky mohli mít např. ve 
20 letech. Někteří klienti musí přijít 
vícekrát, než si vyberou vhodný pro-
tějšek. Často, když se dozvíme, že byl 
nějaký klient na akci neúspěšný, ptá-
me se protějšků, kde byl problém. 
Šetrně jim odpovědi sdělíme, většina 
si dá říci a napodruhé jsou již úspěš-
ní, jsou ale i tací, kteří se musí zúčast-
nit vícekrát, než na to přijdou.

Nepřijde vám, že v posledních 
letech si lidé odvykli se seznamo-
vat v „běžném“ životě? Co si myslí-
te, že je příčinou?

Přijde. U mladých je to jasné, trá-
ví spoustu času na sociálních sítích. 
Střední věková kategorie, to jsou vět-
šinou ti pracovně vytížení, hlavně 
pánové, ženy mají zase doma děti, 
nemají tolik času. Proto hledají chvíli 
seznámení na internetu, a když zjistí, 
že tudy cesta nevede, přichází k nám. 

Starší generace ženy 50+, ty už těžko 
budou na ulici někoho oslovovat, 
nebo chodit na disco se seznámit, u 
nich je proto veliký zájem o speed 
dating. Pánové od 60+ už jsou zase 
pohodlní, vyhovuje jim ten jejich způ-
sob života a už nechtějí nic měnit.

Za mě byl uplynulý rok dosti hek-
tický, náročný, ale zároveň neskuteč-
ně utekl. Jsem ráda, že už je koneč-
ně konec školního roku. Všechno 
mám za sebou, hlavně maturitu. A na 
prázdniny se letos moc těším, až si je 
v klidu užiji a hlavně si odpočinu.  

Tento rok nehodnotím zatím klad-
ně, kvůli válce na Ukrajině. Z konce 
školního roku mám vesměs kladné 
pocity. Na prázdniny se těším, snad 
se letos podívám i do zahraničí.

Hodnotím jej velmi kladně. Prvot-
ní strach z nástupu do školy po dlou-
hém distančním vzdělávání opadl již 
v prvních týdnech. 

Připadá mi, že tento rok uplynul 
nějak rychleji, než to bývá zvykem. 
Tomu určitě napomohla i spousta 
akcí, které se po dlouhé pauze vrátily 
a celý tento rok zpříjemnily. 

Celkově jsem tak rád za tento škol-
ní rok jako skvělý návrat do dobrých 
časů. Napříč tomu je ale už znát mé 
natěšení na prázdniny. Ty mi ten-
to rok poslouží jako dva měsíce času 
na odpočinek ve formě dovolených v 
zahraničí, poznání nových míst, účas-
tí na táborech a návštěvou blízkých. 

Vojtěch, 
17 let


