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1. LEKCE

Dívka:
A co učíš?

Chlapec:
Dějepis a tělocvik.

Dívka:
Tak zrovna tyhle dva předměty 
mi nikdy nešly.

Chlapec:
A co ti teda šlo nebo tě bavilo?

Dívka:
Biologie samozřejmě, pak taky 
zeměpis, i proto hrozně ráda 
cestuju. A taky jazyky. 

Chlapec:
Hm, tak to máme úplně naopak… 
A nějaké sourozence máš?

Dívka:
Jednu sestru a taky nevlastního 
bratra. Co ty?

Chlapec: 
Já jsem jedináček. Ale doma jsme 
měli vždycky spoustu zvířat, 
takže rušno bylo i tak. Ty máš 
nějakého domácího mazlíčka?

Dívka: 
Mám papouška a rybičky 
a vždycky jsem si hrozně 
přála chameleona. A až budu 
v důchodu, tak chci mít svoji 
vlastní farmu, aspoň malou. 
Mít tam krávu, koně, slepice, 
králíky, ovce, samozřejmě toho 
chameleona. Pěstovat si vlastní 
zeleninu a ovoce, starat se 
o zahradu a nejrůznější kytky. To 
je můj sen.

Chlapec: 
To máš z té školy, že? Ale na mě 
má taky vliv to, co dělám. A stačí 
mi malý byt s velkou knihovnou 
a dobrou dostupností na hřiště, 
do parku, do fitness centra a tak. 

Dívka:
Takže když nejsi ve škole 

Chlapec:
Ty víš, jak to tady funguje?

Dívka:
Vůbec, na takové akci jsem 
poprvé, a ty?

Chlapec: 
Já jsem tady taky poprvé, tak 
uvidíme… A hele, už…

Moderátor:
Dobrý večer, dámy a pánové, 
vítám vás na speed datingu. 
Pro ty, co jsou tu dnes poprvé, 
připomenu, jak to na našich 
seznamovacích večerech chodí. 
U každého stolu máme dvojici, 
která má přesně 4 minuty na to se 
seznámit a popovídat si. 

Chlapec:
Hm, 4 minuty…

Moderátor:
Po 4 minutách uslyšíte zvukový 
signál, po kterém se pánové 
přesouvají o stoleček dále, dámy 
zůstávají pokaždé na stejném 
místě. Na závěr večera se pak 
můžete rozhodnout, s kým 
se budete chtít vidět znovu 
a případně si vyměnit kontakty. 
To pro začátek asi úplně 
stačí, takže já to nebudu dál 
prodlužovat a můžeme začít! 

Chlapec:
Tak co bys mi o sobě teda řekla?

Dívka:
No, kde začít… Je mi 24, jsem 
z Olomouce, studuju biologii, 
mám brigádu v kavárně… 

Chlapec:
Aha… Tak ať to je fér, tak mně 
je teda 27, pocházím z Ostravy, 
ale už 6 let žiju tady v Olomouci 
a pracuju jako učitel na střední 
škole…
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a neučíš, tak buď čteš nebo někde 
sportuješ?

Chlapec: 
Většinou. Mám rád historické 
knížky s vojenskou tematikou, 
u těch dokážu sedět hodiny. 
A většinu času strávím běháním, 
posilováním, ježděním na kole. 
A taky miluju míčové hry.

Dívka:
A jéje, já a balon, to je další 
katastrofa. Sport mám taky 
ráda, teda spíš rekreačně, třeba 
plávání, ježdění na kolečkových 
bruslích, bowling. Ale když 
se řekne basketbal, volejbal 
a podobně, beru nohy na ramena. 
Mám radši to cestování, kulturu, 
koncerty, hudbu obecně – hraju 
na kytaru a ráda zpívám…

Chlapec:
Tak to vypadá, že nám vypršel 
čas. Těšilo mě a ať se ti jednou 
splní ten tvůj sen o farmě. 

Dívka:
Děkuju, taky mě těšilo.


