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Seznamte se…
Jenže kdy a kde, když jste single? Sjíždět aplikace, svěřit se tetičce se spoustou známých
nebo věčně čekat na Godota? Jaké cesty vedou v době překypující technologickými
vymoženostmi k seznámení, aniž by měl člověk pocit nepatřičnosti? Bezpečné, trendy,
zábavné a zároveň reálné výsledky hledejte třeba na následujících místech pro setkání.

text Veronika Zavřelová, foto Jan Zátorský, Mafra

Jak hledá lásku tučňák?
I k seznamování lze přistoupit jako k výzvě a přitom vtipně, akčně, zábavně,
tak jak tomu je ve findyn Karla Dvořáka.
První seznamovací aktivita společnosti findyn proběhla
symbolicky na svátek svatého Valentýna 14. února 2019.
Význam názvu vysvětluje zakladatel Karel Dvořák:
„Findyn je hříčkou anglického spojení find your pinguin
aneb najděte svého tučňáka. Tučňáci totiž žijí v harmonických vztazích založených na celoživotní věrnosti. Mnohé
bychom se od nich mohli učit. Jde tak trochu o inspiraci říší
zvířat. Naše seznamka je určena pro všechny, kteří chtějí
najít dlouhodobý vztah.“
Seznamku v podání findyn si užijí všichni, kteří nemají
mnoho příležitostí se seznámit a zároveň jim ani nevyhovují aplikace, pasivní pročítání internetových profilů nebo
seznamování stylem interview.
Celý koncept vznikl z roční přípravy na základě průzkumu, jak se nezadaní chtějí seznamovat – zábavně a přirozeně, naživo, při skupinové aktivitě.

V nabídce je zhruba pět akcí měsíčně – například akrojóga (párová jóga s prvky akrobacie), bouldering (druh
lezení), pub quiz (hospodský kvíz) a výlety do přírody, jež
patří mezi nejžádanější.
Účastníci na konci akce vyplňují formulář, kde označí,
kdo jim byl sympatický a s kým by rádi navázali kontakt.
Těm, kteří hned nenajdou vztah, tak zůstává zážitek
a vzpomínka ze zábavného večera.
„Mám rád výzvy. Seznámit se s vhodným protějškem je
v dnešní zrychlené době velký problém. To je také důvod,
proč jsem findyn založil, chtěl jsem pomoci nezadaným
najít partnera,“ popisuje Karel současný fenomén singles.
„S kolegy dál plánujeme, co nového se dá podniknout.
Od degustace vín až po únikové hry. A největší odměnou
pro nás jsou seznámené páry a děkovné e-maily,“ podotýká
Karel Dvořák.
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