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MOŽNOSTI SEZNÁMENÍ, CESTOVNÍ A SEZNAMOVACÍ KANCELÁŘE, 

ON-LINE SEZNAMOVÁNÍ, NOVÉ TRENDY

Možností, jak se seznámit, je dnes celá řada. Na začátek můžeme uvést

internetové seznamky nebo seznamovací kanceláře. Služby některých z nich jsou 

placené, ale mnoho seznamek, i z těch, které nabízejí velké množství inzerátů, 

poskytuje své služby zdarma. Jinou a osobnější alternativou je účast na pobytu nebo 

zájezdu pro nezadané, které seznamovací a cestovní kanceláře nabízejí. Pokud 

máte chuť něco takového vyzkoušet, ale nemáte čas na delší pobyt, zkuste třeba 

večer pro nezadané (tzv. single večer).

Seznamovací novinkou, kterou uvítají zejména ti časově zaneprázdnění, je 

rychlé rande. Nemusíte sedět u počítače, vyhledávat inzeráty a pak se obávat první 

schůzky a zklamání. Na rychlém rande si rovnou můžete své potenciální partnery 

prohlédnout. Během krátké doby se můžete setkat až s dvaceti protějšky, krátce 

s nimi pohovořit a zjistit tak, zda se s některým budete chtít setkat znovu. Jak rychlé

rande vlastně probíhá a jaké jsou podmínky účasti, si můžete přečíst nebo se rovnou 

zaregistrovat na: 

www.rychlyrande.cz

Teprve nedávno se objevily seznamovací večery s názvem fér rande, 

založené na principu „speed dating“, které organizuje společnost  Excellent. Máte 

možnost zvolit si město, kde se chcete seznamovat - Prahu nebo Plzeň. Na rozhovor 

s protějškem máte 3 minuty, pak se muž stěhuje vždy k vedlejšímu stolku. 

Organizovaným seznamováním ale večer nekončí. Následuje program, při němž se 

můžete poznat ještě lépe. Čtěte více na

www.fer-rande-cz

Čím dál oblíbenějšími se stávají seznamovací zájezdy. Pojďme si je proto 

charakterizovat podrobněji. 
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Co je seznamovací zájezd?

Lidé se setkají až na místě určení - obvykle to bývá hotel nebo penzion. Pro 

účastníky je připraven společný program, během kterého se mají lépe poznat. Může 

být připraveno několik variant, aby si každý mohl vybrat. Program není povinný.

Večer se tančí (buď za doprovodu živé hudby, nebo se pořádá diskotéka - dle věku), 

v létě se např. griluje a sedí s kytarou u ohně. Jako varianta programu se nabízí

např. i  lehká turistika.

Někdy jsou v rámci programu pořádány besedy a přednášky s lidmi z různých oborů -   

s cestovateli, psychology, astrology aj. V poslední době vzrostla poptávka po výuce 

tanců - velkému zájmu se těší výuka country a salsy.

Seznamovací agentury a cestovní kanceláře (pobyty a akce pro nezadané)

Cestovní agentura pro nezadané

www.kjk.cz

Pro ty, kdo se chtějí seznámit, organizuje agentura společenské večery, 
víkendové akce nebo týdenní pobyty. Tomu, kdo jen nechce svůj volný čas trávit 
sám, se zde nabízí různé společenské či sportovní akce.

Seznamovací a cestovní agentura Harmonie

www.seznamka-harmonie. cz

Celorepubliková seznamka nabízející velký výběr služeb: 

Fotoseznamka, tuzemské víkendové a týdenní pobyty pro nezadané, zahraniční 
dovolená pro nezadané u moře, společenské akce pro nezadané.

Poradenství v oblasti seznamování (rady, jak zaujmout, vizáž, styl - odkazy na 
odborníky), individuální konzultace.
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Cestovní kancelář Prima parta

www.pobytypronezadane.cz

Cestovka organizující pobyty pro nezadané. Najdete zde také partnerskou 
poradnu.

Agentura 1 plus 1

www.seznamka1a1.com

Pobyty a zájezdy pro nezadané.

Nabídku pobytů pro nezadané organizovaných různými cestovkami lze 
nalézt na www.cestovníkancelar.cz. Použijte vyhledávače a zadejte druh 
požadovaného pobytu.

Specializované seznamovací agentury (seznamování českých žen s muži ze 

zahraničí)

Planet romance

http://seznamka.planetromance.cz

Mezinárodní seznamovací agentura se sídlem v Praze. Již 8 let se specializuje na 
seriózní seznámení dívek a žen žijících v České a Slovenské republice s muži 
převážně ze zahraničí. Klienty jsou muži z celého světa - zaneprázdnění podnikatelé, 
odborníci a obchodníci.

Romantic future

www.romantic-future.cz

Nabízí služby pro svobodné ženy, dívky, které by se rády seznámily se svobodným a 
úspěšným mužem z Evropy nebo USA a tím navázaly přátelský či vážný vztah. 
Zahraniční klienti se zájmem o navázání přátelského či vážného vztahu jsou 
převážně úspěšní muži z vyšších vrstev, ekonomicky zajištění. Jedná se o majitele 
firem, manažery, finančníky a další významné profese.
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Czechbonnie.cz

www.czechbonnie.cz

Na stránkách naleznete jednoduchý postup, jak se seznámit s muži z celého 
světa. Agentura se specializuje na seznámení žen žijících v České a Slovenské 
republice s muži ze zahraničí. Podmínky: věk nad 18 let a částečná znalost cizího 
jazyka. Seznamka je určena pro všechny ženy od 18-ti let, které mají základní 
znalost cizího jazyka a přání seznámit se s gentlemanem ze zahraničí. Každý měsíc
pro ženy zveřejňuje kolem 10-ti inzerátů mužů, o kterých mohou získat bližší
informace. 

Evropská seznamka

evropska-seznamka.cz

Moderní on-line seznamovací agentura, která se specializuje na seznámení českých 
a slovenských žen s německy hovořícími muži z Německa, Rakouska a Švýcarska.  

Seznamky s velkým počtem inzerentů:

Seznamka.cz

www.seznamka.cz

Asi nejznámější český seznamovací server. Je relativně přehledný a najdete zde 
velký počet inzerátů. 

Seznamka.lide.cz

seznamka.lide.cz

Seznamka spojená s portálem lide.cz, součást portálu seznam.cz. Nezapře se
technické zázemí velkého portálu, které zaručuje precizní technické zpracování a 
poměrně velkou návštěvnost.

Známost.cz

www.znamost.cz

Seznamka s poměrně velkým množstvím inzerátů. Po kliknutí na funkci „vyhledat 
inzerát“ následuje dlouhý a podrobný dotazník, umožňující vybrat partnera podle 
mnoha kritérií (147). Po zaregistrování a vyplnění svého profilu máte možnost využít 
funkce „najdi ideál“ pro vypsání seznamu uživatelů od nejvyšší shody po nejnižší. 
Možnost umisťování fotek a videí.
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Elchron seznamka

eseznamka.wz.cz

Obsahuje mnoho inzerátů. Nabízí okamžité zveřejnění nových příspěvků a možnost 
zařazení inzerátů do mnoha logicky uspořádaných kategorií. Pro toho, kdo hledá 
lásku, nebo jen kamaráda či společnost.

Ukaž se

www.ukazse.cz

Seznamka, hodnocení fotek, flirt, diskuse, zábava.

Ostatní:

Moje rande

www.mojerande.cz

Najděte vážnější známost, vyjděte si s někým do společnosti nebo někoho pozvěte 
na rande.

Líbím se ti

www.libimseti.cz

Zábavní portál ,vlastní profil, fotoalba, unikátní chat a e-mail, klubové akce, soutěže 

Seznamka A-Z

www.seznamkaaz.cz

Najdete zde kategorii s názvem „vážné seznámení“. Ty ostatní se týkají zájmových 
činností (sport, cestování), dopisování nebo erotiky.

Seznámit

www.seznamit.cz

Vyhledejte ideálního partnera na rande, je zde 3OO tisíc registrovaných uživatelů. 
Možnost vložení fotografií. Nutná registrace (i pro prohlížení inzerátů).
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Studentská seznamka

seznamka.vzdelani.cz

Seznamka spojená se serverem vzdelani.cz. Inzerátů tady zatím mnoho není.

Štěstí.cz

stesti.cz

Klasická seznamka pro lidi z celé ČR, kde je možné podat inzerát bez registrace a 
hodnotit fotky uživatelů. 

Dickova seznamka

dseznamka.cz

Obsahuje cca 6,5 tis. inzerátů v kategorii „vážné seznámení“. Ostatní kategorie jsou 
zaměřené na hledání přátel, pokec nebo sex.

Iboys- server pro kluky

www.iboys.cz

seznamka, fotoprofily, chat pro gaye.

Seznamka Harmonie

zivotni-energie.cz

Seznamka se specializuje na malou komunitu se specifickými zájmy o astrální a 
duchovní svět. Inzeráty doplňují ikonky znamení zvěrokruhu.


