
Vzor odpovědi ze smyšleného swingers klubu, mění se jen název firmy,  podpis a 

termíny konání akce 

Dobrý den,  

váš zájem nás těší. Když nám píšete, tak asi víte, čím se zabýváme. Někdo vám o nás musel 

říct. Nemáme web, ani žádné inzeráty. Lidé si o nás mezi sebou řeknou sami.  

Jsme uzavřená společnost. Naši hosté procházejí výběrem, abychom omezili přístup 

nadměrně obézních a nevábných jedinců. Chceme, aby se u nás všichni cítili dobře a rádi se 

vraceli. Proto ten výběr účastníků. Chceme se odlišit od běžných klubů, kam může každý. 

Potom je tam přetlak mužů, obézních lidí apod. Nechceme působit namyšleně, ale schází se u 

nás trošku vyšší společnost, což vyžaduje optimální důstojné chování. Nejsme čtvrtá cenová. 

Jsme příjemné místo, oáza klidu, kam se lidé rádi vracejí. K tomu je nutná určitá úroveň a její 

hlídání.  

Jsme all-inclusive, takže vše je u nás v ceně vstupu. Zaplatíte vstup a potom už nic za 

spotřebu. Jídlo, občerstvení, alkohol (kvalitní prémiové značky), ručníky, župany, hyg. 

potřeby atd. Vše je v ceně. Vila má vířivku, bazén, saunu a samostatné ložnice, aby všichni 

účastníci mohli po akci v klidu přespat a ráno odjet. Žádné noční taxi a složité přepravování 

domů. Ubytování a dobrá snídaně je také v ceně.  

Základní pravidla:  

- vstup pouze pro páry a ženy  

- absolutní zákaz točení a focení, porušení tohoto zákazu má za následek okamžité vykázání z 

akce  

- ne, znamená ne, je nepřípustné někoho k něčemu nutit  

- zákaz používání mobilních telefonů (zavolat si můžete z vyhrazené místnosti a z ložnice)  

Jak se k nám dostat?  

V případě zájmu o účast na akci mi pošlete vaše civilní fotografie a termín, kdy chcete přijít. 

Když budete vyhovující, tak obratem obdržíte platební údaje. Po posouzení budou vaše 

fotografie ihned smazány. Jsme absolutně diskrétní, z ulice není poznat, co se děje v naší vile 

a info o účastnících se nemůže dostat ven. Jste tu plně inkognito.  

Ceny (vč. veškeré spotřeby a přespání):  

- pár: 3000,- Kč  

- samotná žena 1500,- Kč  

První návštěva se platí předem, naše kapacity jsou omezené a nedržíme místo novým 

návštěvníkům, když je neznáme. Nemáme jistotu, že opravdu přijdou a neblokují místo jiným 

účastníkum, kteří mají opravdový zájem přijít. Když vás poznáme, tak každá další návštěva 

už se hradí hotově při příchodu na akci.  



Scházíme se vždy ve středu, pátek a sobotu od 21:00 do rána (kdykoli během noci můžete 

odejít do patra, kde jsou ložnice a kde akce neprobíhá, patro je pouze jako hotel pro přespání).  

Termíny nadcházejících akcí:  

pá 24.4.  

so 25.4.  

st 29.4.  

pá 1.5.  

so 2.5.  

S pozdravem …….  

 


