
 

 

Martin vypráví příběh svého kamaráda Mirka, který po předchozích nepříjemných 

zkušenostech toužil najít životní partnerku tak trochu netradičně – místo obvyklého 

randění pořádal „konkurs na manželku“, scházel se se slečnami, vysvětloval jim své 

možná až zvláštní požadavky, co od ní a od vztahu očekává. Zní to divně? Asi trochu 

ano, ale jak to celé vlastně dopadlo? 

„Co se týče partnerského života, měl to Mirek docela jednoduché. V osmnácti letech se vyučil a 

začal podnikat. Dva následující roky nedělal vůbec nic jiného, než že pracoval – šest dní v týdnu, 

dvanáct hodin denně. Neměl dovolenou, volné dny např. svátky, jen pracoval. Po dvou letech měl 

první dovolenou a tam se rozhodl – buď studovat = žádné finance, o peníze si bude říkat rodičům, 

když bude chtít jít např. na diskotéku, nebo že bude usilovně pracovat, mít kapitál a tím pádem 

bude mít oproti svým vrstevníkům lepší finanční svobodu. Ale po stránce sociální Mirkův život 

trpěl, protože se stýkal jen se staršími lidmi, se zákazníky, a na seznamování mu nezbyl čas. V té 

době měl Mirek dobrého kamaráda, který v podstatě nikdy moc nepracoval, tudíž nebyl po stránce 

financí v pohodě. Mirka napadlo, že ho vezme na svou dovolenou s sebou. Měl ale podmínku – 

dovolenou zaplatí Mirek a kamarád s sebou vezme dvě pohledné slečny, které se o ně postarají, 

protože se nechtěl starat třeba o vaření. Vzal auto, loď, a vyrazili. Jeho představa byla, že tam 

stráví asi týden a bude si užívat volna. Domluvili se, a tak to i udělali; Mirek s kamarádem a dvě 

slečny. Neznal je, ale na tom mu nezáleželo, chtěl jen, aby byly pohledné a postaraly se o ně. 

S jednou z nich – Lenkou – se sblížil a začali spolu chodit a asi po třech letech vztahu se vzali. 

Děti neměli. Pracovali spolu, spolu studovali MBA, byli spolu neustále. V kolektivu jejich studia 

byl i Mirkův dobrý kamarád, se kterým probíral život, jako si dobří přátelé povídají a probírali 

všechno – partnerky, ženy celkově a konkrétně i Mirkův manželský život. Povídali si, jako si 

kamarádi svěřují své pocity a dojmy. Z celého Mirkova vyprávění věděl, kde jsou slabiny jeho 

partnerského vztahu. A dobře věděl, že pokud ho v těch slabinách pokoří, tak nad Mirkem vyhraje 

a jako trofej mu bude Lenka. Tušil, co má udělat, aby Lenku získal. V té době mu Lenka pomáhala 

s nějakým pracovním problémem, ten kamarád využil příležitosti a začal se jí vemlouvat. Svěřil 

se jí se svým životním příběhem, jak má zlomené srdce a snažil se v ní vzbudit lítost. Mirek si 

začal stěžovat, že mu to s Lenkou po sexuální stránce přestává klapat a já začal tušit, že není 

všechno v pořádku. Otevřeně si promluvili, Mirek to z ní spíš vypáčil – Lenka se svěřila, že v jejím 

životě existuje někdo jiný, řekla, o koho se jedná, a tím momentem se Mirkovi zhroutil svět. Od 

toho okamžiku o ženách začal přemýšlet jinak než doposud. To, co se stalo potom, mu dalo do 

života nejvíc, co se týče rozhodování o partnerkách a ženách vůbec.  

Po tom všem se Mirek snažil srovnat si věci v hlavě a dal zapravdu pověstem, že dívka 

z rozvedeného manželství těžko může vytvořit spořádaný vztah. Lenka byla z rozvedeného 

manželství. A také poznal, že čím hůř se chlap k ženě chová, tím víc ho žena miluje.  

Po rozchodu jeho manželka bydlela u kamarádky a Mirek se několik týdnů snažil s tím vším 

vyrovnat. Nikam nechodil, uzavřel se do sebe, dával se psychicky dohromady. Po několika 

týdnech, kdy Lenku přemlouval, ať se vzpamatuje (psal emaily jí i kamarádovi, který mu ji odlákal) 



 

 

a snažil se jejich vztah znovu slepit, se sebral a podal žádost o rozvod. Poznal, že jejich vztah už 

by nikdy nebyl v pořádku. Právník mu sepsal žádost včetně majetkového vyrovnání, byl 

stanovený termín u notáře. V tento moment, kdy udělal rázný krok a manželka nebyla režisérkou, 

ale pouhou loutkou, dostavily se slzy. Mirka ale neobměkčily, trval na ukončení vztahu.  

Po nějaké době, když se dal dohromady a byl z nejhoršího venku, už zase začal společensky žít. 

Měl kamarády, kteří Mirka brali do společnosti a vyskytla se jedna slečna – Eva, s jejímž bratrem 

chodil do školy. Mirek věděl, z jaké je rodiny a líbila se mu. Nebyl do ní zamilovaný, ale začali se 

stýkat. Na Lenku byla Eva vysazená a doslova ji nesnášela zato, co Mirkovi udělala a jak se k 

němu zachovala. Nesnášela, když mu Lenka volávala. Mirek byl v podstatě rád, že se zvládl 

rozvést a tím to pro něj byla uzavřená záležitost a byl schopen s Lenkou normálně komunikovat. 

Ale pro Evu to byl problém, nemohla to pochopit, předpokládala, že Mirek bude Lenku nenávidět 

tak, jak ji nenáviděla ona. Zdávalo se jí každý den o Lence a přitom se nikdy neviděly. Po celou 

dobu Mirkova vztahu byl jeho předchozí vztah příčinou jejich konfliktů i přesto, že si rozuměli a 

klapalo jim to. Prožili spolu dva a půl roku a na tento vztah vzpomíná raději než na ten předchozí. 

Mirek však viděl svoji chybu v tom, že současné partnerce hodně vykládal o předešlém vztahu, 

Lenku hodně pomlouval a tím vlastně podněcoval a živil Evinu averzi. Když se začal rýsovat 

konec jejich vztahu, ukončili to domluvou a s racionálním přístupem. Každý měl jiné představy o 

životě, každý měl jiné priority a konec vztahu byl vyřešen v klidu. 

Mirek byl opět sám a dumal, jak bude dál jeho život fungovat a přemýšlel nad tím, co mu vlastně 

v předchozích dvou vztazích vadilo. Přemýšlel nad detaily a věděl, co chce a co očekává od 

vztahu a měl takový nápad, koncept, že si bude partnerky testovat výběrovým řízením. Že už to 

z Mirkovy strany nebude náhodná známost, ale cílené hledání.  Např. partnerka, se kterou jeho 

vztah momentálně končil, měla spoustu alergií a nechtěl, aby tím trpěly jeho děti. Věděl, co od 

vztahu požaduje a chce, aby se ve vztahu neopakovaly předchozí situace, které mu vadily. 

Důležité aspekty pro Mirka byly, zda je partnerka mnohomluvná nebo málomluvná, jak se stará o 

rodinu, o něj, zda je ambiciózní a tímto směrem začal sumarizovat svoje požadavky. První 

kontakty s adeptkami byly pro Mirka zjištěním, že muži vůči svým partnerkám dělají neuvěřitelné 

množství ústupků, které pro něj byly naprosto nepřijatelné a vzdalovaly se jeho ideálu. Věděl, že 

ve vztahu se ústupky dělají a ustupovat se musí, ale byl nachystán ústupkům nedávat mnoho 

prostoru. Takže při setkáních se slečnami se začal přímo vyptávat na věci, které pro ně nebyly 

vždy příjemné, ale pro Mirka měly zásadní váhu – od otázek, zda mívá orgasmus až po dotazy 

na postižení v jejich rodinách. Některé nechtěly na tyto typy otázek odpovídat. Když jim však 

Mirek objasnil, proč ho zajímá zrovna tato oblast, tak v ten moment mu odpověděla každá na 

sebechoulostivější dotaz a on se domníval, že mu říkají i pravdu. Samozřejmě, že choulostivé 

otázky nebyly na pořadu hned po seznámení.  Když Mirek objasnil, proč ho to zajímá, že to není 

jen plané vyptávání, ale že má svůj cíl, otevřely se téměř všechny a žádná z otázek pro ně nebyla 

tabu. Na základě tohoto objasnění se Mirka začaly vyptávat na jeho pocity, zda např. 

upřednostňuje malá, nebo velká prsa. Dokonce jejich otázky byly doprovázeny kresbami. 



 

 

Jednou měl Mirek v plánu odletět se svými obchodními partnery do Jižní Ameriky a byl zrovna 

single, tak si před odletem udělali super jízdu s několika slečnami v jednom brněnském nočním 

klubu. Skončilo to u něj doma, kam si vzal jednu slečnu a spolu prožili neuvěřitelnou noc plnou 

vášně a sexu. Ráno odletěl a co čert nechtěl, Eva se jakýmsi šestým smyslem domákla, jak si 

užíval a i když by jí to mělo být úplně jedno, tak nebylo. Přišla k němu do domu, od kterého měla 

stále klíče, a co uviděla – Mirek neuklízel, na to nebyl čas – to jí stačilo k tomu, aby si vše 

poskládala. A začaly mu chodit vyčítavé smsky, dotazy, s kým strávil noc a do toho smsky od 

Mirkovy noční partnerky, jaká to byla nádherná noc – nestíhal všechno číst, od jedné, od druhé a 

nakonec zavřel mobil s tím, že to nějak dopadne. A než se vrátil do Česka, tak to opravdu dopadlo 

– vyšel z toho jako ten největší chudák, kterého jedna uhnala, a Mirek v tom byl naprosto nevinně. 

V závěru ho milovaly obě a obě mu odpustily i to, čeho se ani nedopustil. 

Po návratu pokračoval v hledání, v konkursu. Nebyly to náhodně sbalené slečny, ale kamarádky 

od kamarádů. Potkávali se, hodně si povídali a po takovém třetím setkání už poznal, jestli slečna 

splňuje to, co od ní očekával. Protějšek se vám při prvním setkání úplně neotevře, při prvním 

setkání je to spíš takové oťukávání, ale když se spolu potkáte podruhé, potřetí, už je smělejší a 

více uvolněná. Tak testoval, jestli mu vyhovuje způsob jejího vyjadřování, nechtěl řešit jejich 

bývalé vztahy, zkoumal, jestli mu její zvyky za nějakou dobu nebudou vadit. Co bylo pro Mirka 

prioritou, to byl věk – jeho meta byla, aby partnerka byla mladší asi o deset let. Z toho důvodu, 

že v jeho prvním dlouhodobém vztahu byla partnerka téměř tak stará jako Mirek a ona k němu 

nevzhlížela, neměla k němu žádný respekt. Tehdy sdílel její názory, že všechno je společné, 

transparentní ať se to týkalo názorů, peněz, ale závěr byl ten, že takhle to fungovat nemůže. 

Z druhého vztahu si odnesl to, že není na škodu, když existují pravidla, např. že někdo, jako on, 

ta pravidla určuje. Fakt je, že první a druhý vztah srovnával a srovnání nahlas komentoval, což 

určitě správné nebylo. Z toho se poučil, že hlavně se nesmí nahlas vyslovovat negativa a 

problémy předchozího vztahu. Když už, tak verbalizovat to, co bylo dobrého na předchozím 

vztahu a kladné vlastnosti, ale nikdy ty špatné. A nikdy nezabředávat do porobností. Taky zjistil, 

že to, co se nastaví od prvních dnů vztahu, funguje i v jeho pokračování, takže chyba, která se 

toleruje od prvních momentů vztahu, se několikrát vymstí. V prvním i ve druhém vztahu Mirek 

z cest vozil dárečky – zprvu to bylo bráno jako překvapení a po delší době už se to od něj 

očekávalo, už to bylo pravidlo. To je úplně stejné jako když si vyrazíte na dovolenou – do Egypta, 

poprvé, tak je to bomba, podruhé je to bezva, potřetí je to standard. Když budete do Egypta létat 

pravidelně a pořád, je to normální. Když poletíte poprvé na Maledivy, bude to bomba, podruhé a 

poněkolikáté se z toho stává normální jev. Z toho plyne, že je fajn, když spolu pojedou poprvé 

třeba do Egypta, a další dovolenou stráví třeba u nějaké přehrady u nás v Česku.  

Mirek si nikdy nemyslel, že při poznávání by člověk měl být nepřirozený a snažit se být lepším 

než ve skutečnosti je. Nesnažit se druhého okouzlit a zalíbit se mu. Skutečnost, jaký člověk je, 

se vždy časem odkryje a prozření nebývají vždy příjemná. Např. chodíte s dívkou, která má ráda 

divadlo a vy divadlo nesnášíte, ale kvůli ní si návštěvy divadla odtrpíte. Po roce vás to přestane 



 

 

bavit a divadlo se stává zdrojem dohadů a výčitek. Takový člověk, jaký jste teď v současném 

vztahu, jste od jeho začátku. Tak to Mirek měl nastavené i při hledání partnerky, byl připraven 

odpovědět pravdivě na jakoukoli otázku. Pravdou je, že se ho holky téměř na nic neptaly. Na 

Mirkův dotaz, zda mají v rodině nějakou zdravotní zátěž, odpověděly všechny, ale na zdravotní 

stav Mirka a jeho rodiny se neptala žádná. Byly to asi dotazy pro ně nepříjemné, ale odpovídaly 

mu bez problémů. 

Při hledání partnerky měl Mirek nastavené priority: věk partnerky, skvělý zdravotní stav její a její 

rodiny, rodinnou genetickou zátěž, také aby pocházela z úplné rodiny, i například dostupnost 

bydliště jejích rodičů – a to z toho důvodu, že chápal důležitost být blízko rodičů z hlediska jejích 

pocitů, hlavně při výchově dětí, nebo když nastane v rodině krizová situace, tak je blízkost rodičů 

velmi důležitá. Při prvním setkání si povídali o sobě, ale spíš povídal Mirek – o co mu vlastně jde, 

jaké důvody ho dovedly k tomu, že si vybírá životní partnerku takovým způsobem, jaký má cíl a 

jaké jsou jeho životní plány, aby vůbec věděly, kdo sedí naproti jejich stolu. Že to není jen o tom, 

že se mu líbí jejich tvářička. A když souhlasily s další schůzkou, bylo jasné, že pochopily, o co 

mu vlastně jde, a byly s tím srozuměny. Setkával se s dívkami různého věku a při srovnání říkal, 

že nejideálnější věk partnerky by byl kolem 28. roku – v těch letech žena už má něco odžité, 

leccos za sebou, už vlastně ví, co chce a co nechce, je vlastně vyzrálá pro stálý vztah. Pro Mirka 

byl však tento věk nepřijatelný i co se týče fyzické stránky, neboť jejich tělo už má také něco za 

sebou a pro plození svých dětí Mirek potřeboval tělo kvalitní a neopotřebované. V tomto věku 

také nelze člověka převychovávat, už má své názory a těžko se podřizuje. Nechtěl vedle sebe 

člověka bez názoru, ale bylo by příjemné, kdyby v něm žena viděla vzor a autoritu. 

První setkání se odehrávalo v obyčejné příjemné restauraci, žádný luxus ale ani nic podřadného. 

Na další setkání volil už restaurace zážitkové, na určité společenské úrovni, aby poznal, jak se 

slečna dovede chovat ve společnosti, jaký má vkus, jak je na tom s etiketou. Chtěl dívky poznávat 

při určitých různých příležitostech. Vkus, cit pro detail, grácie, jemnost, s tím se buď člověk rodí, 

nebo to nasává výchovou. Mirkovým nejhorším trestem by bylo mít vedle sebe nevkusného 

partnera. Nevadí mu oblečení, které není sladěné a není podle nejnovější módy, ale přirovnával 

to k ponožkám v sandálech u chlapů. Džíny a tenisky jsou podle něj nevhodným oblečením na 

schůzku. Už vstup do místnosti Mirkovi prozradí, jak se bude žena v takovém prostředí orientovat, 

jestli si nechá odebrat kabát, jestli čeká u stolu, až ji číšník posadí. Pokud si vyberete restauraci 

na úrovni, tak už atmosféra podniku přímo vybízí k jinému, decentnímu chování. A v neznalost 

etikety v luxusní restauraci se mu nejevilo jako roztomilé chování, ale doslova trpěl. A na další 

setkání partnerku vzal na střelnici. Chtěl poznat jejich šikovnost, zručnost, koncentraci. Není to 

tradiční místo na rande, o to víc byly všechny překvapené, protože se vždy jen zmínil, aby se 

oblékly sportovně, nevěděly, kam půjdou. Všechny z toho byly nadšené, to Mirka překvapilo. 

Možnost si jít zastřílet jim připadal jako vtipný nápad, vůbec jim nevadil hluk a byl to pro ně 

neuvěřitelný adrenalinový zážitek, tady se doslova uvolnily. Po střílení si dali někde večeři, 

rozebírali zážitky a to byla chvíle, kdy se všechny naprosto otevřely, byly plné emocí a daly 



 

 

průchod svým pocitům. A Mirek měl po třetí schůzce téměř jasno, se kterou se ještě setká, a se 

kterou naši známost ukončí. 

Mirek dlouho přemýšlel, proč mu to s Lenkou vlastně nevyšlo. Lenka chodila ráda do společnosti, 

na tanečky, na diskotéky a to Mirek rád neměl. Vadí mu spousta lidí, hluk, kouř, nekulturní 

prostředí. A ten jejich spolužák s ní tyhle záliby sdílel. Mirek si myslí, že měli zkrátka rozdílné 

zájmy. Ale dnes mají mezi sebou kamarádský vztah, nevadí mu, když mu zavolá a rád si s ní 

popovídá. 

 

Ptal jsem se Mirka, jestli se ho slečny na schůzkách také tak vyptávaly na různé věci. Prý se ptaly, 

ale málo. Hodně se zaměřovaly na sexuální oblast, ale jinak otázky byly povětšinou obecné, 

možná, že se ptaly jen proto, aby vůbec nějakou otázku položily. Mirek se hodně vyptával na 

zdravotní stav jejich a jejich rodiny, ale směrem k němu se nevyjádřila žádná z nich. 

Mirek kladl důraz na věk, vzhled, rodinu, zdravotní stav, chování, vkus. Ale co vyzrálost? Mirek 

byl ohledně vyzrálosti hodně tolerantní, protože vyzrálost je o zkušenostech a zkušenosti 

získáváte věkem. A věděl, že nemůže po dvacetileté holce chtít, aby byla vyzrálá. Na co si hodně 

potrpí, tak na chování a etiketu. Dával si pozor na vyjadřování a drobné nedostatky v chování a 

mluvě. Toto se vám zpočátku jeví jako zanedbatelné, ale časem vám začne vadit, například 

uchechtávání při rozhovoru nebo zajíkání se a často opakující se gesta. 

Mirek měl schůzky snad každý druhý den s různými slečnami. Nebyly to náhodné známosti, ale 

všechno to byly holky, se kterými se dříve znal nebo to byly kamarádky jeho kamarádů a 

známých, nepátral po tom, odkud se vzaly. Často je vůbec neznal a ani nevěděl, s kým se setká. 

Všechny věděly, že v tom výběru nejsou samy, ale nevěděly, kolik jich je a které to jsou, navzájem 

o sobě nevěděly. 

Zajímalo mě, jak dlouho mu ten výběr vlastně trval. Mirek takto randil asi čtyři nebo pět měsíců. 

Měl jednu dobu ve své „databázi“ asi dvanáct slečen najednou a to už byl v takovém stavu, že se 

mu pletla jejich jména, překlikával se v smskách. Měl třeba i dvě schůzky v jednom dni. Bylo to 

vysilující. Měl stavy, že nevěděl, jestli příhodu, kterou jedné vykládal, nevykládal té samé už 

poněkolikáté. Bylo by to reálné, kdyby si všechno zapisoval a na každou schůzku se pečlivě 

připravoval. Ale až tak precizní prý zase nebyl. 

K mému údivu po tom, co jim Mirek řekl, že jsou slečny součástí jakéhosi „výběrového řízení“, se 

ani jedna neurazila a tyto zvláštní způsoby namlouvání vzaly tak nějak normálně. Neprobíhala 

ani nějaká soutěživost, když se dověděly, že v „konkursu“ nejsou samy, zato jejich první setkání 

končilo slíbením další schůzky. 



 

 

Ani to, když věděly, že se účastní nějakého konkursu, tak to neovlivnilo jejich chování – aspoň 

toto Mirek tvrdí, nebo to prý nepoznal. Při prvních setkáních si nehrál na romantika, byl naprosto 

přirozený a holky se chovaly stejně přirozeně, nedělaly se lepšími, než byly. 

Co se týče nějakého momentu ukončení schůzek, tak to nastalo třeba ve chvíli, kdy už Mirek 

holkám nevolával tak často a přestal je zvát na schůzky, a „vztah“ vyšuměl. Nestalo se, že by 

ukončili vztah při osobním setkání 

Byl jsem zvědavý, jak našel vítězku a podle čeho vlastně poznal, že tohle je ta pravá. Splnila 

všechny požadavky a porazila ostatní konkurentky na celé čáře? Mirek říká, že naprosto. 

Zpočátku vůbec nevěděl, kdo to je a jak vypadá. Jediné, co ho zaujalo, byl její věk, zrovna jí bylo 

asi devatenáct. A když se poprvé setkali, napohled se mu líbila, ale zarazilo ho, že jde k němu 

s cigaretou v ruce a to Mirek nesnáší. Nelíbí se mu, když holka kouří. A při jejich setkání mu 

dávala pocítit určitou odtažitost. Mluvil jen Mirek, do hovoru se moc nehrnula a rozhovor jim trochu 

váznul. Při druhé schůzce to bylo obdobné, do hovoru ji spíš nutil, nebyla moc sdílná. Mezi 

schůzkami si psali, ale odpovídala mu tak málo a po tak dlouhé době, že měl Mirek pocit, že se 

dělá vzácnou. Ale nakonec ho to zaujalo, měl totiž dojem, že ji musí dobývat. Stalo se třeba, že 

měli dojednaný společný víkend, který byl v Mirkově režii se vším všudy, a ona mu těsně před 

schůzkou napsala, že si to rozmyslela, že se jí nikam nechce. To ho namíchlo. Všechno zrušil a 

zařekl se, že už ji nebude kontaktovat. Ale uplynuly dva týdny, jemu to nedalo a napsal jí. 

Odpověděla celkem ochotně a rychle a domluvili si setkání. Jeli spolu na střelnici a potom na 

večeři. Mirek sice neví, co bylo tím spouštěčem, ale od toho momentu už to nebyl monolog, ale 

začali si spolu povídat. Byla přirozená, spontánní. První sex přišel prý až po asi dvou měsících a 

všechno bylo, jak má být. Na začátku jí pověděl, že je rozvedený a se svou bývalou manželkou 

má výborný vztah, že má určité požadavky na partnerku, co se týče domácího servisu, ale jako 

protislužbu nabízí komfort a finanční nezávislost a pohodu v životě. Jejich cíle se shodly a užívají 

si jeden druhého. Výběrové řízení Mirkovi utřídilo jeho životní požadavky, uvědomil si, co chce a 

čeho chce v životě dosáhnout a kdyby teď, v současnosti hledal partnerku, bude prý postupovat 

úplně stejným způsobem. Manželku nerozmazluje ani co se týče financí, protože je utvrzený 

v tom, že finance ve vztahu hrají velmi podstatnou roli v ovládání partnera. Má to něco do sebe, 

když si o peníze musí říct, je v tom určitý stupeň pokory. Vyhovuje to jemu i jí, nemají s tím 

problém. 

Co vím, tak jejich manželství trvá dodnes, takže Mirkovy specifické námluvy zřejmě přinesly své 

ovoce.“ 

 

 

 


