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Aneb i Orwell by se možná divil
text Natálie Veselá foto Jiří Jura

Je neděle večer, mrzne až praští a většina pražských kaváren zeje prázdnotou.
V kavárně divadla Na Prádle ale mají narváno. U patnácti stolečků sedí patnáct
mladých dvojic. Popíjejí nealkoholické nápoje a tiše konverzují. Všechno to vypadá
celkem normálně až na to, že kavárnou krouží muž se zvonečkem a stopkami.
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Během jednoho rande poznáte třeba...

...i patnáct kandidátů na muže vašeho srdce.

ychlá doba si žádá rychlá
řešení. A to nejen pokud jde
o komunikační technologie
a meziplanetární dopravu.
Nový trend západního
společenského života, zvaný
speed dating, vnáší dynamiku i do takových
oblastí lidského života, jako je láska a její
hledání. Nechápete? Je to jednoduché
jako facka. Proč ztrácet čas nekonečným
odpovídáním na inzeráty a schůzkami
se sňatkovými podvodníky, když můžete
jednoduše přijít někam, kde už na vás čeká
třeba hned osm potenciálních protějšků?
Pod vedením zkušeného moderátora si
s každým z nich pár minut poklábosíte
a zvážíte všechna pro a proti. Na závěr
vyplníte přiložený formulář, kde za pomocí
křížků a fajfčiček vyjevíte své sympatie
mladíkovi číslo 4. I když to zní navýsost
bláznivě, funguje to.
Zdravá Ruska, nebo
rodinné štěstí?
Ve Spojených státech a Velké Británii dnes
snad už není nikdo, kdo by o existenci
rychloseznamky nevěděl. Zadáte-li slova
speed dating do vyhledávače Google,
vygeneruje vám za 1,8 vteřiny zhruba
deset miliónů odkazů na seznamovací
agentury různé úrovně. Některé, většinou
opatřené obrázky silikonem nacpaných
sexbomb, nabízejí americkým mužům
služby typu rande s 15 krásnými Filipínkami
najednou nebo on-line chat s „bulharskými
nevěstami“, jiné s vážnou tváří garantují
„opravdu zdravé Rusky“. Ty ale nechme bez
komentáře.

Druhou stranou téhle podivné seznamovací
mince jsou pak seriózní a učesané stránky
agentur, které si kladou za cíl seznámit
vás se ženou vašeho života a mohou vám
předložit mnohastránkové statistiky a nejrůznější příběhy lidí, co díky nim našli štěstí,
založili rodinu a zplodili pár krásných a zdravých dětí. Každý z těch ilustračních příběhů
má pár společných znaků. Lidé, kteří v nich
hrají hlavní role, opravdu nemají času
nazbyt. Většinou vykonávají zodpovědnou
a samostatnou duševní práci, při které
prostě moc vhodných partnerů nepotkávají.
Životní tempo vyspělejší části téhle planety
je šílené a lidé, kteří si opravdu chtějí udržet
životní standard, budovat kariéru, věnovat
se svým koníčkům, přátelům a zároveň najít
lásku, propadají panice. Kdy to, probůh,
všechno stihnu?
Tři minuty stačí
V českých vodách působí v tuto chvíli
pouze jedna jediná společnost, která tenhle
megaúspěšný nápad převzala a nabízí
lokální verzi speed datingu. Jaroslav Šmíd,
profesí herec a moderátor, slyšel před
pár lety poprvé od své kamarádky o tom,
jak se randí v Anglii, a přišlo mu to jako
dobrý nápad. „Technologie lidi paradoxně
oddalují, zkuste si schválně vybavit, kdy
vás naposledy někdo oslovil jen tak,“ objasňuje mi své myšlenkové pochody, které
vedly k založení agentury Rychlý rande.
Registrace probíhají přes internet a můžete
si vybrat ze tří věkových kategorií a tří různých měst setkání. „Potkáte-li se s někým
novým, vždycky stačí prvních pár minut
a víte, jestli vás dotyčná osoba zajímá, nebo
ne. Navíc to, že je to celé organizované, vám
poskytuje jakousi jistotu, že se nevrháte do
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PERFEKTNÍ
PR KAMPAŇ
Proč troškařit
a seznamovat se
v malém, pomalu
a neefektivně?
Kolegové Američana
Lanceho Archibalda
to dotáhli tak daleko,
že zrealizovali za
účelem nalezení té
pravé pro Lanceho
reklamní kampaň se
vším všudy. Založili
mu seznamovací web
stránku a zaplatili
billboardy upozorňující
na její existenci.
Překvapený Lance
rozhodně netrpí
nedostatkem zájmu žen
a dívek. Chcete-li vědět
víc, jukněte na www.
DateLance.com

NEJVĚTŠÍ
ON-LINE
SEZNAMKY
U NÁS:

www.lide.cz
www.libimseti.cz
www.ilove.cz
www.seznamit.cz
www.topseznamka.cz
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Kdo si nedělá poznámky, brzy ztratí přehled.

náruče násilníka.“ Rychlý rande totiž probíhá naprosto anonymně pod přezdívkami
a jediné, co v případě vzájemných sympatií
získáte, je e-mailová adresa toho druhého.
A tady taky role agentury končí. „Dál už je to
jen na vás, a jestli skutečně najdete, co hledáte, vám samozřejmě nikdo nezaručí.“ Zní
mi to logicky a začínám tomu celkem rozumět. Ztratit skutečně není co. Navíc když
projevím přání se celé věci zúčastnit, Jarda
v tom nevidí problém. Domlouváme si místo
a čas a já odcházím napnutá jak šle.
Vsuvka filozofická
Přesto stále dumám o tom, proč je tahle
forma seznamování tak úspěšná. Jaroslav
Šmíd a jeho agentura ještě nedosáhli takových rozměrů, aby zpracovávali statistiky
a příběhy šťastně seznámených, nicméně
i on už obdržel několik pozvání na svatbu.
Když to vezmete kolem a kolem, chcete-li
se dnes s někým cíleně seznámit, můžete to
zkusit na ulici, formou klasického inzerátu,
chatovat po internetu, nebo jít do baru nebo
na diskotéku. Oproti těmhle cestám má
speed dating tu výhodu, že opravdu šetří
váš čas. Navíc v jednotě je síla a nějaké to
faux pas se ve větším kolektivu snadněji
schová. Trémisti a stydlíni zase uvítají to,
že celý večer je řízený někým jiným. Když
se vám mezi účastníky žádný nezalíbí,
nemusíte nikomu nic vysvětlovat a prostě to
tam nějak vydržíte. Tříminutová konverzace
se dá absolvovat opravdu s každým. I když
je to někdy fuška. Upřímně mě překvapilo
zjištění, že už i u nás pomalu padá oblíbený
předsudek, že seznamovat se tímhle způsobem je něco jako známka životní prohry
a sociální neschopnosti. „Jenže na ulici
na tu pravou nenatrefíte, upřímně, myslel

A kdo nehledá, nenajde...

Pánové automaticky drží při sobě.

Když se vám nikdo z účastníků
nezalíbí, prostě to nějak vydržíte.
jsem si, že všechny dobrý už jsou zadaný,“
glosuje jeden z účastníků Rychlého rande,
„ale teď se až divím, jaký jsou tu pěkný
holky, “ dodává obdivně a dámy, které náš
rozhovor zaslechly, se lehce uculují. No
vida. Téměř polovina z těch, co sem dnes
přišli, nemá problém ani s fotografováním…
Lesní galimatyáš
Atmosféra v kavárně je celkem logicky
trochu rozpačitá, přestože, jak se později
dovídám, někteří účastníci tady nejsou
poprvé. Pánové se drží v jednom koutě
a zvědavě pokukují po dámách u stolečků.
Fotograf si leští čočku a Jarda Šmíd mě
mezitím všem představuje. Dámy dostávají
přezdívky podle květin a pánové si rozdělují různé druhy stromů. Na mém stolečku
přistává cedulka s nápisem Lilie a jdeme
na to. Experimentálně si ověřuji, že se tu
nescházejí jen asociálové a ztracenci, ale
i vcelku normální a seznámeníschopní
lidé, kteří prostě nemají čas, popř. možnost
se seznamovat přirozeným způsobem.
Sympaťák, který je profesí barman, hledá
dívku pro rodinný život a těch holt do baru
moc nechodí, nebo realitní makléřka, která
tráví většinu svého času prací a v rámci své
profese flirtovat prostě nemůže a nesmí.
Dvě kamarádky studentky zase poukazují
na to, že hledají něco víc než flirt a zábavu.
Hned mě napadá, že náš barman má reálnou šanci, a možná že právě tenhle večer
se začne psát nová kapitola jeho života.
A mladík se zvědavýma očima je tu proto,
že ho zajímá vše nové včetně lidí. Další
pán si radši nic nemyslí a čeká, co bude.
Postupně se u mě s cedulkami Dub, Smrk,

Javor a tak dále střídají vědečtí pracovníci,
IT manažeři, hodinář, designer interiérů,
a dokonce i krupiér. Sestava zhruba taková,
jaká by se mohla potkat i kdekoliv jinde.
Na zastávce autobusu, ve vlaku nebo
v samoobsluze. Malí, velcí, inteligentní,
oškliví i milí a sympatičtí. Řekla bych průměrný vzorek dnešní populace. Problém je
jen v tom šíleném tempu. I když si poctivě
dělám poznámky, po pár kolech opravdu
netuším, kdo byl kdo a co to vlastně říkal
a proč, dokonce ani nevím, jestli už mě
navštívil pan Cedr, či nikoliv.
Ultra rychlé emoce
„Ono je to vlastně jedno, o čem si povídáte,
cílem je opravdu jen udělat si takový ten
prvotní dojem,“ vysvětluje mi po skončení
Jarda a musím uznat, že je to tak. Pár
sympatických mužů, kteří ke mně v téhle
akci Kulový blesk docestovali, si opravdu
pamatuju. Každý člověk vyzařuje jiný druh
energie a ať vám povídají, co chtějí, prostě
něco cítíte. A to mi potvrdili i všichni zúčastnění. Inzerát v novinách ani chatování
na internetu vám tohle neumožní. Žádná
technologie totiž ve skutečnosti nenahradí
lidské emoce a to je to, oč tu běží. A jestli se
seznámíte, nebo ne, to je opravdu na vás.
A to, co na první pohled vypadá jako nápad
šílence nebo námět na sci-fi, je opravdu jen
výsledek civilizační choroby zvané nedostatek času a příležitostí. Prostě jen jeden
ze způsobů, operativní řešení pro život v poklusu, který se pomaličku mění v úprk, ať se
vám to líbí nebo ne.
Více info: www.rychlyrande.cz
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