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10 mýtů o seznamování v dnešní době 

 

 

Skoncujte s nejčastějšími nepravdami, které jsou mylně šířeny o nezadaných a o akcích pro ně určených. 

Užívejte život naplno, potkejte se s lidmi obdobných zájmů, zrelaxujte se a načerpejte pozitivní energii. 

 
 

napsala: Dana Hanousková pro www.akcepronezadane.cz 
 

 

Děkuji všem zadaným i nezadaným, kteří mě inspirovali k napsání tohoto eBooku. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prohlášení 

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Děkuji za pochopení 

a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a úspěchy či neúspěchy z 

toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o 

produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tématice. 

http://www.akcepronezadane.cz/
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Tento eBook jsem se rozhodla napsat proto, že Vám chci pomoci překonat prvotní barieru strachu z toho, že 

vlastně nevíte, jak se v dnešní době nenuceně seznámit a s kým se můžete potkat na akcích určených pro 

nezadané. Zřejmě ani neznáte nikoho, kdo na takové akci skutečně byl a pouze v důsledku obecně šířených mýtů, 

si nejste jisti, zda tato forma trávení volného času je vhodná právě pro Vás.  

 

Po svých několikaletých zkušenostech s prací s nezadanými vím, jaké obavy máte, než opustíte virtuální svět 

internetu a rozhodnete se vyrazit na akci pro nezadané. Vyslechla jsem mnoho životních příběhů našich 

nezadaných klientů, a proto vím, co řešíte za specifické problémy a s jakými názory či nepravdivými domněnkami 

se setkáváte. Vedle toho mě těší, že setkání s lidmi obdobných zájmů, načerpání pozitivní energie do všedních 

dnů, získání nových zážitků a srdečný přístup je pro mnoho našich klientů tím důvodem, pro který se k nám i vrací. 

  

V poslední době jsem strávila spoustu času tím, abych zjistila, co si ostatní myslí o tématu nezadaných a akcích 

pro ně určených. Oslovila jsem přes tisíc zadaných a nezadaných a z jejich odpovědí jsem vybrala 10 

nejrozšířenějších mýtů a domněnek, které se tohoto tématu týkají a nezadané neprávem odrazují.  

 

Tento eBook si přečtěte proto, abyste odstranili obavy pramenící pouze z neznáma a mýtů. Pokud hledáte změnu 

ve způsobu svého dosavadního života, mohou informace v tomto eBooku být tím správným impulzem. Navíc 

můžete najít způsob, jak si ušetřit čas i zklamání ze zjištění, že osoba se kterou jste strávili několik dní či týdnů ve 

virtuálním světě není v tom reálném vhodným protějškem, že chybí sympatie a ta nutná „chemie“ nefunguje. 

 

Přeji Vám hezké dny 

 
Dana Hanousková 

 

 

Pokud při čtení tohoto eBooku narazíte na něco, co vám 
nebude jasné, nebo se budete chtít na něco zeptat, neváhejte 
mi napsat.  dana@akcepronezadane.cz 

 

http://www.akcepronezadane.cz/
mailto:dana@akcepronezadane.cz
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Mýtus č.1 

Je mnoho možností k seznámení 

 

Na první pohled to skutečně vypadá, že každý máme spoustu možností, kde se můžeme potkat s těmi, 
kteří nám schází, ať již myslíme kamarádku na kafčo, parťáka na pivko nebo životního partnera(ku). 

Nezasvěcený by začal vyjmenovávat: internetové portály, diskotéky, bary, inzerce, zaměstnání, parta, 

fitko či známí v okolí. Ale ve skutečnosti tomu je jinak.  
 

i. Reálná místa k trávení volného času pro nezadané 

 

Pokud jsme pohlceni rytmem této doby, tak ráno odcházíme do práce, pozdě odpoledne či večer zpět 

z práce do bytu, kde nás čekají starosti okolo domácnosti či rodiny. Občas zajdeme do fitka nebo si 
zaběhat, nakoupit, na rodinnou oslavu nebo akci se zadanými přáteli. Kde je tam to místo, kde by byla 

reálná možnost seznámení?  

 
Také nenávidíte rodinné oslavy, kde Vás velice nenápadně seznamují nebo rozčilují neustálými otázkami, 

kdy že si už přivedete protějšek? Nebo jste na párty s přáteli a cítíte se trapně, protože jejich téma 

hovoru se točí pořád jen kolem dětí nebo Vás soucitně sledují a přemýšlí o tom, proč že zrovna Vy jste 
nezadaní?   

 

Pryč jsou doby odpoledních čajů a plesů, kam se chodilo v partě a ne pouze v párech jako nyní. Pokud 
zrovna nejste vyznavačem diskoték, kde zřejmě výrazně kazíte věkový průměr nebo barů, kde spíše 

potkáte kámoše na pivko než životní partnerku, tak seriózních míst na seznámení moc není.  

 

http://www.akcepronezadane.cz/
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„Nevím, jak to děláte, 

ale prožila jsem s Vámi 

další fantastický víkend! 

Vracím se odpočatá, plná 

energie a se spoustou 

zážitků. Ještě jednou 

Vám oběma díky! Katka“ 

Zbývá tedy virtuální svět- internet nebo reálná setkání nezadaných od „speed dating“ večerů po vícedenní 
akce pro nezadané, kam jako průvodce jezdím a mohu tedy zkušeně referovat. 

 

Internet má jistě své přednosti. Patří k této době a díky němu čtete i tento eBook. V oblasti seznamování 
však nemusí být vhodným pro každého. Často si říkám, jaký to musel být osud, když se někdo seznámil 

přes internet, odhadl sympatie jen podle fotky nebo vydržel psát dny či týdny s neznámou osobou a snít o 

tom, jaký ten druhý asi je. Nebo pak ten pocit zklamání, když představy neodpovídají realitě. Je vůbec 

možné na fotce zachytit, jaké má dotyčný životní postoje, jakou šíří energii, jak působí v realitě?  

 

Pokud jste již prošli seznamováním na internetu a máte pocit, že to je spíše sázka do loterie, tak jsou 
právě pro Vás určeny speciální akce pro nezadané. Z původního výčtu toho sice moc nezbylo, ale za to 

jsou nejpřirozenější formou.  

 
ii. Co můžete od této formy setkání očekávat 

 
Na základě mých několikaletých zkušeností považuji za nejpřirozenější způsob, jak poznat osobu na stejné 

"vlnové délce", právě vícedenní akce, kde se setkají pouze nezadaní. Pokud beru v úvahu akce pro 

nezadané, které připravuji, tak nezadaní vedle připraveného programu mají 
dostatek času poznat vlastnosti jednotlivých účastníků akce a zaměřit svoji 

pozornost na ty, co je opravdu zaujaly. V případě tématických akcí se navíc 

setkají s dalšími nezadanými obdobných zájmů, mohou s nimi sdílet své 
zážitky, zrelaxovat se a načerpat dostatek pozitivní energie do dalších dnů. 

 

Nedávno mi přišla krásná reference od našeho klienta. Byl nadšený, že ráno 
poté, co se vrátil z víkendového, velice vydařeného setkání nezadaných, potkal 

svého „Anděla“.  

Oba víme, že pokud z člověka sálá pozitivní energie, tak na ostatní působí jinak, 
přitažlivěji. Jsem moc ráda, že i takové účinky mají naše akce. 

http://www.akcepronezadane.cz/
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Mýtus č.2 

Na takových akcích se setkáš jen se  

zoufalci a ztroskotanci 

 

S touto domněnkou jsem se setkala zejména u těch, kteří se nezamysleli nad tím, že nezadaným se může 

stát kdokoliv a kdykoliv, a to z různých důvodů. Obecně platí, že nezadaní, kteří svůj život prožívají 
aktivně a účastní se akcí pro nezadané, do kategorie zoufalců ani ztroskotanců rozhodně nepatří. 

 

i. Kdo na akce pro nezadané jezdí skutečně 

 

Dle mých zkušeností se akcí pro nezadané účastní ti, kteří chtějí trávit svůj volný čas smysluplně a 
nechtějí jen čekat, až se jejich situace sama vyřeší. Proto využívají možnosti vyjet s ostatními nezadanými 

na společný pobyt a obohatit svůj život novými zážitky. Na našich akcích jsem se setkala se stovkami 

nezadanými a mohu proto potvrdit, že obecně rozšířený mýtus o tom, že seznamka je pro zoufalce, že 
tam potkáte jen ztroskotance, neplatí!  

  

Obdivuji ty nezadané, kteří pochopili, že na akcích pro ně určené mají příležitost 
získat zážitky, kamarády pro své zájmy a odreagovat se od všedních dnů a 

pracovního stereotypu. Je skvělé, že si uvědomují, že při setkání v realitě je mohou 

vnímat druhého v reálném prostředí, kde se nemůže maskovat za internetovým 

profilem či cizími nebo upravenými fotkami.  

Dle mého názoru je možné "ono jiskření" zažít jedině naživo. Můžete se také 

spolehnout na svoje pocity a objevit kouzlo, které protějšek vyzařuje. 
 

 

http://www.akcepronezadane.cz/
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ii. Jak se na akci připravit a udělat dojem 

 

Rozhodli jste se pro vícedenní akci pro nezadané a nevíte, jak se na akci připravit tak, abyste se cítili co 

nejlépe? 

Důležitý předpoklad toho, abyste si akci co nejlépe užili je, zanechat obavy a stres doma a mít chuť se 

bavit. Buďte přirození, nevymýšlejte si. Uvědomte si, že na akci se setkáte s lidmi obdobných zájmů, se 

kterými budete tzv. na stejné lodi a navzájem nebudete muset vůči sobě svůj "status" nezadaného 

maskovat či obhajovat. Je také na Vás, co o sobě druhým řeknete, zda sdělíte ostatním svůj životní 

příběh. Pamatujte ale, že dlouhé povídání o ex-partnerech, politice či negativních událostech na nikoho 

dojem neudělá.  

 

Zabalte si oblečení přiměřené tématu akce, a to včetně správného obutí. Pokud se chcete prezentovat 

jako turista, určitě nepůsobí příliš přesvědčivě, pokud na chystaný výlet vyrazíte v nevhodné obuvi. Na 

večerní posezení doporučuji takové volnočasové oblečení, ve kterém se cítíte dobře, s tím souvisí i 

správná konfekční velikost. Saka, kostýmky a kravaty nechce doma, nejedná se o módní přehlídku. 

Osobně nedoporučuji ani moc vyzývavé oblečení či přílišné použití make-upu a parfémů.  

 

 

 
 
 
 

CO NENÍ vhodné: 
 Přemíra alkoholu 
 Neohleduplnost, arogantnost 
 Sebestřednost 
 Sebelítost, přílišné upozorňování na 

nedostatky své či druhých 
 Hlídání mobilu a sms-kování během 

společného programu 
 
 

CO JE vhodné: 
 Příjemné vystupování 
 Úsměv a přirozenost 
 Galantnost 
 Použití antiperspirantu 
 Umyté vlasy, ústní voda, větrový bonbón 
 Příběhy a zajímavosti ze svého oboru či 

zájmu 
 

http://www.akcepronezadane.cz/
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Mýtus č.3 

Je to jen pro introverty 

 

Mám podezření, že tento i předchozí mýtus pochází od zadaných extrovertů. Je všeobecně známo, že 

extroverti dobíjí své „emocionální baterie“ při setkávání s druhými lidmi, tak proč by se neměli účastnit 

akcí pro nezadané? Kdo se i po přečtení mýtu č.2 domnívá, že extroverti mají mnoho možností k 

seznámení, že na setkání s nezadanými nemusí, tak nečetl důkladně. Mimochodem na internetu extrovert 

nikdy tolik nezazáří jako při reálném setkání. Dle mých zkušeností jsou na akcích zastoupeny oba 

povahové rysy, což je dobře.   

 

i. Jste opravdu introverti? 

 

Co se týká introvertů a jejich váháním s účastí na naší akci. Každý jedinec, který si o sobě myslí, že je 

nesmělý nebo nespolečenský (introvert), pak by se měl zamyslet nad důvodem nejistoty, kterou má 

spojenou s pobytem ve společnosti. Příčinou nejistoty mohou být i vysoké nároky na sebe sama či 

v nesmyslných požadavcích na bezchybný zevnějšek.  

 

Pokud je pro Vás děsivá představa, že trávíte čas ve společnosti přátelských extrovertů, můžete zkusit na 

akci vyhledat další podobně smýšlející účastníky, s nimiž si budete nejvíce rozumět a nebudete se muset 

nijak přetvařovat. Tím, že se nebudete společnosti vyhýbat, zkusíte se zúčastnit některé naší akce pro 

nezadané a zapojíte se třeba do připraveného programu, a podaří se vám porazit kousek introverta 

v sobě, třeba změníte názor na tento druh setkávání nezadaných. 

http://www.akcepronezadane.cz/
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ii. Rady pro extroverta i introverta 

 

Nejenom introvertům mohu doporučit, aby si připravili dvě nebo tři konverzační fráze, které mohou 

ulehčit komunikaci s novými lidmi.  

 

Pokud plánujete, že svoji odvahu podpoříte alkoholem, protože Vám to pomůže k odbourání trémy a 

zamlklosti, tak jen upozorňuji na skutečnost, že pro mnohé účastníky překročení „jejich míry“ představuje 

„vražednou“ kombinaci a společenské znemožnění na sebe nedá dlouho čekat.  

 

Dále doporučuji tzv. netlačit na pilu. Zachování určité zdrženlivosti působí mnohem přitažlivěji a účastníci, 

kteří působí pozitivním, pohodovým dojmem získávají více sympatií než ti, kteří se přehnaně moc chtějí 

seznámit a dělají pro to víc, než je vhodné. 
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Mýtus č.4 

Všichni se tam znají, budeš navíc 

 

Pokud Vás trápí obavy z toho, že na akci se budou všichni znát a jen vy budete nováčkem, kterému 

chybí zážitky z předchozích akcí, tak můžete být klidní.  

 

Jako průvodkyně a organizátorka akcí pro nezadané se setkávám s mnoha 

nezadanými. Je pravdou, že některé účastníky znám osobně z předchozích akcí, 

avšak dotyční se vzájemně neznají, neboť se dosud nepotkali.  

 

Jak funguje to ve skupině nezadaných 

 

Jistě Vás mohu uklidnit tím, že každá akce je jiná, ať již podle tématu, tak i podle složení skupiny. 

Obrovské pouto, které však účastníci našich akcí mají, je skutečnost, že všichni jsou singl a nemusí se 

přetvařovat, že tomu tak není.  

 

Je pravidlem, že když chcete být součástí skupiny, chcete se bavit a oprostíte se 

od všedních starostí, tak Vás ostatní rádi přijmou mezi sebe. Pokud máte třeba 

soukromé těžkosti a díky přítomnosti mezi lidmi s obdobnými životními 

zkušenostmi na ně alespoň na chvíli zapomenete, uvidíte, že Vám bude líp.  

 

 

http://www.akcepronezadane.cz/
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Mýtus č.5 

Je to jen pro mladé  x  budu tam nejstarší 

 

Bylo provedeno již mnoho statistik, které zkoumaly nezadané, porovnávaly jejich chování v různém věku, 

jaké formy seznamování či sdružování preferují. Společným zjištěním těchto průzkumů je, že kromě věku 

je pro nezadané důležité, v jaké jsou životní situaci, jak se nezadaným stali, zda ví, co od partnera chtějí 

nebo zda pouze čekají, co život přinese.  

 

i. Pro koho jsou akce pro nezadané určeny 

 

Z mých zkušeností mohu potvrdit, že nezáleží na věku ve vztahu k trávení volného času, ale je důležité, 

zda chci žít aktivně, získávat nové zážitky, setkávat se s novými lidmi, užívat si zábavy a navíc si 

rozšiřovat příležitosti k seznámení. Mimo naše akce se setkávám s mnoha třicetiletými či čtyřicetiletými, 

kteří svoji pohodlností či lenivostí jsou synonymem pasivity a nežijí, tak jak by mohli. O věku to tedy není. 

 

Naše akce jsou určeny pro nezadané, kteří jsou aktivní, chtějí v životě vidět či zažít více než jsou stěny 

jejich bytu/domu, chtějí mít o čem vyprávět, chtějí se setkávat s lidmi mimo jejich zaměstnání, kde tráví 

spoustu času, chtějí si plnit sny, i když to třeba jen vyjít na Sněžku. Chtějí mít pocit, že 

pro sebe či pro najití vhodného partnera udělali maximum. Pro ně připravujeme mnoho 

akcí s různorodou náplní zaměřenou na oblíbené zájmy, tak aby mohli potkat další osoby 

obdobných zájmů s obdobnou představou o tom, jak ideálně trávit volný čas. S obdobnou 

představou o tom, jak z aktivního relaxu čerpat energii ve všedních dnech. 

http://www.akcepronezadane.cz/
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ii. Jaké jsou možnosti výběru témat 

 

Jak jsem již zmínila, pro naše klienty připravujeme setkání pro nezadané s různorodou tématikou.  

 

S námi můžete potkat nové kamarády/ky z řad turistů, cyklistů nebo lyžařů, běžkařů. Můžete si zkusit, 

jaké to je skočit do neznáma na obří houpačce, projet se na čtyřkolce nebo zažít adrenalin při zimní 

vyjížďce krajinou na sněžném skútru.  

 

Můžete si díky nám zažít ten pocit, když vyprávíte svým dětem o nových zážitcích a oni naslouchají a jsou 

nadšené, že jejich rodič užívá život.  

 

 

Věřte tomu, že Vaše okolí pozná tu změnu, když plni energie budete vyprávět o 

nových zážitcích nebo jen budete dělat svoji práci nadšeněji díky získané síle z 

aktivního odpočinku. 

 

 

http://www.akcepronezadane.cz/
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Mýtus č.6 

Budou Tě nutit do programu a 

 seznamování 

 

S tímto mýtem se setkávám opravdu často. Přemýšlím o tom, kde vznikl a z jakého důvodu mu nezadaní 

tolik věří. Je škoda, pokud tato domněnka některého nezadaného odradí od účasti na akci pro nezadané, 

protože si tím zbytečně zavírá cestu k nejpřirozenější formě setkání a poznání dalších nezadaných.  
 

Možná takový názor vychází z některého rychlého formátu seznámení, kdy 

účastníci musí v daném limitu konverzovat a poté si přesednout k jinému 
účastníkovi. Tento způsob nucené konverzace se u nás nekoná.  

 

i. Obsahová náplň našich akcí pro nezadané 

 

Pokud mohu mluvit z vlastní zkušenosti, tak program, který je pro naše klienty připraven není založen na 
nuceném seznamování, ale spíše na poznání ostatních ve skupině zábavnou, téměř nepozorovanou 

formou. Na našich akcích neřešíme, proč se určitá osoba nezapojuje nebo proč odešla dříve či později. Od 

nás výčitky neuslyšíte. 

 

Naší filosofií není totiž nucení do aktivit, necháváme plně na účastnících, zda a jak se zapojí a zda se 

nechají unášet na zábavné vlně, kdy nemusí vymýšlet aktivity pro sebe či ostatní. Účastníci mohou 
samozřejmě i pozorovat dění kolem, jak se ostatní baví nebo se kdykoliv během programu tzv. vypařit. 
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Na naší typické akci, kdy se začíná pátečním večerem, se po společné večeři nejprve probere plánovaný 
program na další den, možnosti daného místa, různé varianty volnočasových aktivit. Další den je ve 

znamení určitého tématu např. turistika, cyklistika, prohlídka města, sportovní aktivity, relax apod.  

 
Sobotní program je zpravidla připraven v několika variantách a je na každém, zda 

zvolí tu aktivitu, které se účastní většina a my jako průvodci nebo podle svého 

uvážení a představ využije další možnosti dané lokality. Po výletě či jiné společné 

aktivitě (lyže, skútry, cyklistika..) mají téma hovoru i ti, co dosud neměli námět na 

konverzaci. Vzájemně si sdělujeme dojmy, zážitky nebo co nás pobavilo a 

naplánujeme program na neděli. Po večeři je možné se opět zapojit do 
připraveného společného programu, jehož cílem je pobavit účastníky, nikoliv 

někoho ztrapnit.  

 
Nemusíte se ani bát seznamovacích her "na tělo", ani svlékacích legrácek. Dle 

našeho názoru je možné se velice dobře pobavit, aniž by se překročily meze vkusu 

a slušnosti.  
 

Neděle je ve znamení relaxu či fyzicky nenáročného programu v závislosti na přání účastníků a dle místa 

konání akce např. prohlídka města, krátký výlet, vířivka, sauna, bobová dráha, prohlídka zámku apod. 
 
 

ii. Jak neplánovaně dojít třeba na Sněžku 

 

Jak bylo nastíněno výše, program si můžete přizpůsobit dle svého a když si najdete 

ve skupině někoho, kdo sdílí stejné zájmy a představy o trávení volného času, je to 

skvělé a my jsme jenom rádi. Tímto způsobem si například původní náplň jarního 

víkendu někteří z účastníků sami vylepšili o výlet na Sněžku, který nebyl plánován, 

a nadšení ze zdolání nejvyššího vrcholu se pak neslo celým víkendem. 
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Mýtus č.7 

Můžeš jet s kamarády,  

není důvod jezdit s cizími 

 

Předpokládám, že tuto radu vyslovil někdo z rodiny nebo úzkostlivá, zadaná kamarádka, která řeší úplně 

jiné problémy než vy. Chápu Vaše určité obavy, které můžete mít, pokud jste s námi ještě nebyli a nevíte, 

jak naše akce probíhají, neznáte nás a ani nikoho, kdo by na našich akcích byl. Možná se k Vám nedostali 

reference od našich klientů, a proto vybrané přikládám na konec tohoto eBooku. 

 

i. Výhody účasti bez dohledu kamarádů a kamarádek 

 

Pokud jste si již přečetli předchozí kapitoly, tak víte, kdo s námi na akce jezdí, jak setkání zpravidla 

probíhají, máte určité tipy, jak zaujmout ostatní a co není úplně vhodné.  

 

Nyní Vám prozradím, proč je dobré vyjet s novými lidmi, mimo obvyklou partu či skupinu kamarádů a 

kamarádek. Obrovskou výhodou takového setkání je možnost uvést se úplně v jiném světle než Vás znají 

dlouholetí známí. Třeba jste se za ty roky, co se znáte, již změnili, ale oni Vás vidí pořád s těmi průšvihy a 

nedopatřeními, které byste chtěli navždy zapomenout, a za které se stydíte, ale je Vám to často od nich 

připomínáno.  
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Bez dohledu kamarádů a kamarádek můžete být také sami sebou bez ohledu na to, jaké postavení máte 

ve své původní partě. S novými lidmi máte také větší rozsah témat ke konverzaci. Můžete si nechat 

vyprávět životní příběhy ostatních účastníků setkání nebo si nechat poradit nezaujatou osobou.  

 

Pokud nemáte možnost setkávat se s ostatními nezadanými, tak se Vám otevírá příležitost poznat 

nezadané podobných zájmů a navázat nové přátelství, které Vás obohatí. Můžete získat spoustu nových 

zážitků, načerpat novou energii.  

 

Podle mých zkušeností si setkání nezadaných více užili ti, co přijeli sami. Bez kamaráda či 

kamarádky. Důvodem bylo, že se neupnuli k tomu jednomu známému bodu, ale 

spolupracovali se skupinou. Zapojili se do zábavy, zajímalo je více, kdo a jací jsou ostatní. 

Protože je nesvazovalo vědomí toho, že se musí věnovat kamarádce či se neztrapňovat před 

kamarádem.  

 

Ti, co měli odvahu a nechali své známé doma, byli vždy více nadšení, než ti, co si s sebou vzali doprovod. 

Jejich staří známí či nejlepší kamarádi je brzdili v rozletu, svazovali je. Mnohokrát jsem se setkala s tím, 

jak ohled na přítomnou známou osobu znemožňoval plně si akci užít. 

 

Někdy to byla obava před výčitkami typu „ty jsi mě sem vzal(a), a teď se mi 

nevěnuješ“ nebo obava před tím, že když se odvážete, tak se Vám pak ostatní 

kamarádi vysmějí. Škoda. Vždy si říkám, jak by bylo jiné, lepší, kdyby jel každý 

zvlášť a pak si u kafe či pivka vyprávěli své dojmy. 
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Mýtus č.8 

Být singles je cool- in -moderní 

 

Jistě jste to zaslechli. V médiích informují o novém životním stylu, který začíná být velice oblíbený mezi 

nezadanými. Pod pojmem „singles“ vystupují ti lidé, kteří deklarují svoji osobní nezávislost, vyznávají 

svobodný životní styl a nesouhlasí se standardy partnerského života.  

 

Na první pohled tento způsob života vypadá lákavě. Svoboda, volnomyšlenkářské svazky, zážitky, zábava, 

cestování, nezávazný sex. Ale je to skutečně to, co dotyční nezadaní opravdu chtějí? Nechybí jim něco, 

někdo? Není to pouze alibismus těch, co si nechtějí přiznat, že jsou sami? Není to jen způsob jak, udělat z 

nouze ctnost?  

 

Chápu, že po určitou dobu i s ohledem na životní okolnosti chce být člověk sám. Ale když ona doba 

přejde, když nám začne chybět partnerská blízkost, tak je možnost, jak najít tu správnou osobu.  

 

Chápu, že singles se třeba bojí zodpovědnosti spojené s partnerstvím, mají obavu připoutat se 

k druhému, mají strach z bolesti, kterou nám může někdo způsobit, když ho pustíme hodně blízko, ze 

smrti-někdy musíme nechat někoho jít a nic s tím neuděláme. Mají strach i z vlastních chyb, které 

v partnerství mohou ublížit druhému.  

 

Být „singles“ není cool ani moderní. Být singles je životní styl zvolený poté, co jsme dostali strach.  
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Na druhou stranu. Být nezadaný je životní etapa, kterou můžeme prožít s radostí, se zážitky a 

s očekáváním toho, co nám život přinese. Nezadaný nechce být na všechno sám, ví jaký je to pocit, když 

přijdou špatné dny a není nablízku osoba, která by pomohla, podpořila nebo jen „byla“. Nezadaný ví, že 

ocenit a prožít hlubokou radost je schopen jen ten, který se dokázal nebo musel něčeho zříct. Nezadaný si 

váží toho, když najde osobu, se kterou je na stejné vlně a nechce se ji vzdát jen kvůli své pohodlnosti či 

zvyku se nikomu nepřizpůsobovat. 

  

Využijte svého privilegia, které jako nezadaný máte a pojeďte s námi na akce pro nezadané užívat život 

naplno, dokud tu možnost ještě máte. Názor na tento druh setkávání a trávení volného času si můžete 

udělat jedině, pokud na ni sami nevyrazíte. 

 

 

Jste-li právě sami-nezadaní, rozhlížejte se kolem sebe, nevzdávejte to, mějte svůj volný čas vyplněn 

různými aktivitami, a pokud přeskočí pověstná jiskra, svoji šanci nezahazujte. Nebuďte singles. 
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Mýtus č.9 

Nesmím to nikomu říct, je to ostuda 

 

Zdráháte se svěřit svému okolí se způsobem, jakým hledáte partnera? Máte dojem, že by se Vám ostatní 

poškebovali, že chcete vyjet na setkání s  nezadanými?  

 

i. Důvody proč své nadšení poslat dál 

 

Uvědomili jste si, že někteří Vaši známí mají obavy, abyste někoho nepotkali a oni nezůstali úplně sami?  

 

Uvědomili jste si, že jejich negativní reakce pramení často právě z obavy, abyste nezjistili, že život může 

být pestřejší a zajímavější než vysedávání v hospodě každou sobotu nebo u kafe každou neděli? S kým by 

pak chodili na kafe nebo na pivo či fotbal?  

 

Uvědomili jste si, že posměšné hrdinské poznámky mohou být jen strachem o to, že si najdete někoho 

jiného, lepšího a oni už pro Vás nebudou důležití? Je to tak stejně u mužů i u žen. 

 

Chápu, že někteří svůj status „nezadaný“ nepovažují za nic, s čím by se měli chlubit. Zřejmě se setkali 

s negativním postojem svého okolí či rodiny. Naším klientům proto radíme, aby podali informaci o tom, že 

jezdí s námi a co s námi prožili tak, jak to cítí, a aby si svoji radost a nadšení ze zážitků nenechali nikým 

zkazit. Všimli jste si, že někteří lidé dokáží z čehokoliv udělat svoji přednost a výhodu? Udělejte to také 

tak!  
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Uvidíte, že když si stojíte za svým, nedáváte najevo ani známky studu a podstatou sdělení je vyprávění o 

tom, jak jste nabrali pozitivní energii, že jste si skvěle zatančili či zalyžovali s novými známými, že jste si 

splnili sen, když jste vyzkoušeli třeba adrenalinové aktivity, budou Vám ostatní věřit a možná i závidět.  

 

Všímejte si, kdo a jak reaguje na informaci o tom, že jste byli nebo chcete být s ostatními nezadanými na 

vícedenním setkání. Zjistíte, komu opravdu záleží na Vás a kdo řeší jen sebe. Dobrý kamarád či 

kamarádka by Vás měli podporovat ve všem, co Vám dodá pozitivní energii, co Vás naplňuje a posouvá 

dál. 
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Mýtus  č.10 

Nic ti to nedá 

 

Skutečně se domníváte, že účastí na setkání nezadaných nic nezískáte? A víte o tom, že i díky této formě 

seznamování můžete ušetřit čas i peníze?  

 

i. Co to komu přinese 

 

Na setkání nezadaných poznáte nové lidi stejných zájmů, poznáte nová místa, 

vyzkoušíte si nové aktivity, které byste sami nikdy nepodnikli, načerpáte energii 

do všedních dnů, užijete si zábavu ve skupině nezadaných, poznáte rychle, s kým 

si jste sympatičtí, můžete poznávat druhé v reálném prostředí, vidíte jejich gesta, 

slyšíte zabarvení hlasu, jak se chovají k ostatním a jak k Vám osobně.  

 

ii. Jak ušetříte čas i peníze 

 

Ušetřit čas i peníze můžete tím, že na zakoupenou akci stačí jen přijet a nechat se vést připraveným 

programem. Odpadnou Vám časově náročné aktivity spojené s víkendovým pobytem. Nemusíte 

vyhledávat ubytování, studovat mapy a hledat lokální zajímavosti, nemusíte řešit počasí a vymýšlet 

varianty programu dle aktuální situace, nemusíte trávit hodiny nad zorganizováním setkání, hledat 

průvodce či animátory, kteří by Vás celý čas prováděli programem, nemusíte se starat o fotografování. 

Nemusíte být oním bodem, kam směřují veškeré dotazy a žádosti o řešení. 
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Pouze se můžete plně soustředit na důvod toho, proč jste na setkání přijeli. Můžete si užít program 

naplno, splnit si svůj cíl (pro někoho výstup na Sněžku, pro někoho adrenalinová aktivita, pro někoho 

poznání Krkonoš, pro někoho dokázat sami sobě, že vyjet s jinými lidmi zvládne, pro někoho seznámení 

s životní láskou apod.). 

 

Je také hodně dojemných cílů, se kterými jezdí někteří klienti na naše akce. Z mnoha mě napadá 

například cíl muže, který se staral o malou holčičku, ale již neměl energii na to být usměvavým tatínkem. 

Jeho cíl bylo zkusit najít ženu, která by mu vrátila ztracenou radost a vrátila ho zpět do života. Od nás 

odjížděl nadšený a s poznáním, že pro svůj sen musí něco dělat. Již věděl, že když bude šťastný on, bude 

šťastná i jeho dcera. Svým nadšením a aktivním přístupem k životu našel již na další akci svoji nynější 

přítelkyni. 

 

Je úžasné sledovat, jak se z páteční rozpačité konverzace rozvíjí přátelství či partnerství.  

Víme, že ostatním dává setkání to, co by v obýváku na gauči nezažili. 

Reference, které nám přicházejí, nás dojímají.  

Víme, že naše práce dává smysl.  
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2. Jak to vidí naši klienti 

 

2.1. Reference a vzkazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahojky,  

V pátek odjíždím neznámo 

kam a v neděli se vracím 

plná dojmů, zážitků 

a pozitivní energie.  V pátek 

ráno by mě ani ve snu 

nenapadlo, jak se vyřádím. 

Díky moc! 
 Magda 

 

Ahoj, 

Chtěl bych vám oběma moc poděkovat, 

protože jsem se díky vám seznámil se svou 

současnou přítelkyní.  Pokud si děláte čárky 

za lidi, které jste seznámili, tak za mě si 

jednu hodně tlustou můžete udělat :-D  

Takže ještě jednou dík. 
Petr 

 

Ahoj,  

nikdy by mě nenapadlo, že zrovna na 

Vašem seznamovacím víkendu najdu 

toho pravého, ale stalo se. Alespoň 

tedy doufám, že je to ten pravý. Už 

spolu dokonce tak trochu plánujeme 

společnou budoucnost a Vy na tom 

určitě máte nemalý podíl. Chtěla bych 

Vám za to moc poděkovat. 

A kdyby nám to přeci jen nevyšlo, tak 

už vím, co dělat a na koho se obrátit. 

Ahoj a ať se vám Vaše práce daří.  

Zuzana 

 

Ahoj Láďo,  

na poslední akci jsme 

se dali dohromady s 

Lenkou a za tu 

chvilku jsme již stihli 

prožít tolik pěkného, 

až mám pocit, že 

teprve teď jsem začal 

žít.  
Zdraví Robert 

 

Zdravím Danu a Láďu!  

Byl jsem na takové akci poprvé a je 

úžasné co jsme za ten víkend všichni 

prožili... Diskotéky, kluby nenavštěvuji a 

při své práci nemám příležitosti k 

seznámení. Nyní vidím že podobné akce 

jsou cestou, jak poznat nejen nové fajn 

lidi, ale také sám sebe. Napsal bych, že 

jste profesionálové, ale vy do toho dáváte 

srdce, to je víc a to žádný profesionál 

neumí.  

Luboš  
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3. Pár slov závěrem 

 

Mnohokrát Vám děkuji, že jste dočetli až na konec. Jste skvělí! V eBooku jsem toho napsala hodně, chtěla 

jsem Vám sdělit, že není vše tak, jak vypadá a mnoho nepravd pramení z neznalosti. Jsem ráda, že jsem 
mohla pomoci uvést na pravou míru některé domněnky, které se týkají seznamování. Výše jsem Vám 

popsala, jak akce pro nezadané připravujeme my, co s námi můžete zažít. 

 
Nyní máte spoustu informací, které Vám mohou pomoci rozšířit si příležitosti k seznámení nebo 

k aktivnímu trávení volného času ve skupině nezadaných.  

 
Máte potřebné informace k tomu, abyste bez obav mohli využít další formu seznamování, a to setkání 

nezadaných na speciálních tematických akcích. Budu ráda, když se s Vámi na některé naší akci pro 

nezadané setkám. 
 

Zkuste popřemýšlet, co byste chtěli zažít, co vidět, co nového vyzkoušet nebo s jakým cílem byste na akci 

pro nezadané vyjeli Vy. Své cíle či očekávání mi můžete napsat na e-mail. 
 

Ještě jednou Vám děkuji!  

Přeji poklidné dny a spoustu nových zážitků! 
 

Těším se na setkání 

 
Dana Hanousková 

dana@akcepronezadane.cz 

 
 

Abych Vám ještě usnadnila cestu k aktivnímu zažití 
volného času a k potkání se s dalšími nezadanými 

obdobných zájmů, přikládám odkaz na webové stránky.  
Podívejte se na akce, které pro naše nezadané klienty 

připravujeme pro tento rok. 
Seznam tematických akcí zde » 
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