
Vzor  reakce odpovědi na seznamce, pokaždé je stejná,  mění se jen jméno pisatelky  

Ahoj, děkuji za reakci na seznamce. Chci být fér, takže Ti řeknu, jak to je. Je to sice dlouhý 

mail, ale myslím, že to stojí za to, přečíst ho celý pečlivě až do konce. Mám tu spoustu reakcí 

(to neznamená, že nemáš šanci, hodně lidí jsou jen internetoví pisálci, takže jich mnoho 

odpadne), takže v prvním kole rozešlu univerzální mail, kde řeknu pár vět o sobě a pošlu svoji 

fotku. Zároveň požádám o fotky pány, kteří mi fotku v mailu neposlali. Pokud jsi poslal tak už 

znovu posílat nemusíš. Pokud ne, tak mi ji prosím pošli. Tímto se okruh zájemců zúží, někteří 

mne už nebudou chtít a někteří nepošlou fotku, někteří nemají odvahu na reál. To je první 

kolo, abych si všechny rozdělila a vytřídila do skupiny, kde to má smysl dál komunikovat. Z 

těch, kteří budou mít i nadále zájem si začnu vybírat. Snad mne chápeš, ale není v mých 

silách odpovídat každému jednotlivě, to si budu povídat až s vytřízenou skupinou.  

Takže, jmenuji se Jana, žiji v Praze. Jsem spokojeně zadaná, ale partner je výrazně starší a 

hodně na cestách. Takže potřebuji občasného kamaráda na vyplnění určité díry ve fyzických 

potřebách. ABSOLUTNĚ BEZ NARUŠENÍ SOUKROMÍ = nikomu nesdělím své bydliště 

ani mobilní telefon, aspoň pro začátek ne. Nebudu riskovat, že mi tu někdo zazvoní, nebo 

bude psát a volat a partner si toho všimne. TOTO JE PRAVIDLO O KTERÉM 

ABSOLUTNĚ NEDISKUTUJI. Kontakt pouze přes mail, který mám i v mobilu, takže mohu 

odpovídat i mimo počítač. Pokud jsi zadaný, tak jistě víš, o čem mluvím.  

Nemohu si dovolit někde vysedávat na veřejných místech s cizím mužem, kavárny, restaurace 

- někdo si toho může všimnout. Partner má jako podnikatel mnoho známých, riziko je vysoké. 

To znamená, že první schůzka musí být na veřejném místě - skrz moji bezpečnost, nebudu 

nikde poprvé s cizím mužem sama v jeho bytě apod. Ale to veřejné místo nesmí být přístupné 

všem. Takže ideálním řešením je nějaká swingers akce, jsou tam lidé a ochranka (takže to je 

celkem bezpečné), je nulová šance, že tam bude někdo známý a rovnou uvidíme, jak si 

sedneme. A je tam fajn atmosféra. Už jsem to zažila a pokud se mi muž líbí, tak nemám 

problém se s ním vyspat. O to tu taky vlastně jde :-) Na případné schůzce na swingers se 

budeme věnovat pouze sobě někde stranou, nechci, aby si mne tam podalo 5 chlapů. Je to 

naše rande. A jsou tam místa, kde budeme mít soukromí a nikdo na nás nebude koukat, toho 

se nemusíš bát. Pokud se budeme opakovaně scházet i poté, už to nemusí být na swingers, 

můžeme se scházet někde v soukromí.  

Tak ať to shrnu.  

1) Jde jen o sex, není tu šance, že z toho bude vztah (to si dobře uvědom)  

2) Absolutně bez narušení soukromí  

3) Neměníme si osobní údaje (telefon, adresu)  

4) První schůzka na swingers (veřejné bezpečné místo, ale bez rizika prozrazení), další 

schůzky už mohou být jinde v soukromí  

5) Nikam nedojíždím, schůzka musí být pouze v Praze  

6) Každý za sebe platí sám, ty jsi muž, to je jasné, a já jsem zajištěná a nejsem zlatokopka, 

nenechávám za sebe platit  



7) Napiš mi své povolání - nescházím se s lidmi z branže, kde podniká můj partner, bez 

informace o tvém povolání tě musím vyřadit, snad pochopíš  

Pokud jsi ten šílený mail dočetl až sem, tak ti děkuji. Pokud máš zájem i nadále se 

seznamovat, tak mi napiš, že do toho jdeš a můžeme se bavit dál. Možná působím jako 

namyšlená blbka, ale všechny tyto věci jsou důležité. Ať máme jasno a jsme oba v klidu. 

Pokud máš třeba partnerku, tak to jistě chápeš.  

Měj se fajn …….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


