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Obecné tipy a pravidla 

Tip 1

Když plánujete schůzku se svým přítelem/svou přítelkyní, vymyslete 
a naplánujte ji co nejlépe, abyste předešli problémům, které by se mohly 
objevit. Když budete dodržovat následující zásady, vyhnete se hlavním 
problémům, které by na schůzce mohly nastat:

1) Nechoďte pozdě. Na místě buďte radši vždy o něco dříve, 
nepřijíždějte pět minut před začátkem představení, abyste si pak 
nestihli ani odskočit nebo si něco potřebného koupit. Být na místě 
dřív znamená mít čas vyřešit případné potíže nebo věci, které se 
mohou dít, zůstat v klidu a nepřijít na rande stresovaní.

2)  Pokud se chystáte pozvat přítele/přítelkyni na rande ven, mějte 
v záloze ještě jiný plán pro případ, že by nevyšlo počasí. Nemusíte 
pak rušit schůzku pouze z důvodu špatného počasí a piknik
plánovaný v přírodě si můžete uspořádat doma.

3) Může se stát, že se na schůzce nečekaně přihodí nepříjemné věci,
třeba ztráta peněženky nebo lístků na představení, polití se vínem 
apod. Pak nedovolte stresu a vzteku, aby nad vámi zvítězily, a 
ukažte radši svůj nadhled a smysl pro humor. Když si nepříjemnou 
příhodou nenecháte zkazit náladu na celý zbytek večera, druhý to 
jistě ocení.

Tip 2

Myslete na to, že je dobré poskytnout smyslům druhého co nejvíce 
příjemných podnětů, a  vybírejte místo a čas schůzky tak, aby 
vyhovovaly tomuto požadavku. Abyste zažili příjemné rande, zapojte i 
své smysly, jak jen to bude možné. 

     Zajistěte dostatek  podnětů pro: 

 Zrak, např. západ slunce, krásná příroda, zahrady, hrady a památky.
 Sluch, např. živá kapela, zpěv ptáků, zvuky vln nebo šumící vody.
 Čich, např. vonné svíčky, tyčinky a oleje, květiny, máta, apod.
 Hmat, např. šátky, deky, všechny materiály příjemné na dotek.
 Chuť, např. dobré jídlo a pití, lesní plody, kvalitní víno či šampaňské 

apod.



Tip 3

I když jste už předběžně dohodnuti na večer, zavolejte pro upřesnění 
místa a času schůzky už dopoledne. Dáte tak najevo, že na druhého 
myslíte a těšíte se, až ho uvidíte.

Tip 4

Jak jen to bude možné, udělejte schůzku osobnější a intimnější. Znáte-li 
svého partnera dobře, znamená to, že znáte jeho zájmy, oblíbené věci i to,
jakým způsobem přemýšlí a jedná, a je pak ve vaší moci dodat schůzce na 
významu a osobitosti.

Tip 5

Buďte nápadití a připravujte překvapení. Druhému tím uděláte radost a 
schůzce dodáte šťávu.

Tip 6
se stoprocentně 
Abyste měli představu, kam pozvat někoho, kdo se vám líbí, snažte se o 
něm zjistit už na první schůzce co nejvíce informací: jeho zájmy, 
oblíbenou muziku, jídlo atd. Dozvíte se, čemu dává přednost, čím ji/ho 
příjemně překvapíte, a budete tak moci udělat z rande osobnější záležitost.

Tip 7

Až budete přemýšlet, kam vzít svoji drahou polovičku, berte v úvahu, že 
je lepší, zvláště v počátku vztahu, volit neutrální místo, tedy takové, které 
svým prostředím a atmosférou nebude u vašeho protějšku vyvolávat 
nepříjemné nebo negativní pocity.

Tip 8

Jde-li o jednu z prvních schůzek, nevybírejte místa, u nichž je velká 
pravděpodobnost, že zde potkáte své kamarády a známé. Když pozvete 
ženu na rande, těší se, že se budete věnovat pouze jí.



Tip 9

Muži, nevoďte ženy do typicky mužského prostředí (pivnice, sportovní 
utkání apod.), a ženy, neberte muže do prostředí, kde je naopak většina 
žen (vegetariánské restaurace, feministická divadelní představení apod.)

Tip 10

Zvete-li ženu do restaurace, nezapomeňte včas rezervovat místo. Pro 
případ, že to neuděláte a zjistíte, že je plno, mějte v hlavě ještě několik 
nápadů, kam zajít, abyste se vyvarovali nekonečného obcházení podniků 
a hledání toho nejvhodnějšího.
by 

Tip 11

Na schůzce chcete udělat na druhého dobrý dojem, a proto se příliš 
nedoporučuje (zvláště na první schůzce, pokud chcete, aby nebyla 
poslední) dělat tyto věci:

 Přijít pozdě.

 Zapomenout peníze.

 Mluvit o svých minulých vztazích.

 Vychloubat se.

 První schůzku domluvit na hodně neobvyklém místě.

 Radit druhému, co má dělat, a mít pocit, že se to od vás čeká, když 
vám ten druhý vypráví o svých potížích.

 Litovat se.

 Přivést si na schůzku kamaráda a konverzovat s ním o akcích, o 
kterých partner nemůže nic vědět.



Tipy na kreativní rande

Tip 12

Pokud studujete a nemáte peníze, nebo si prostě nemůžete dovolit pozvat 
svoji partnerku do pěkné restaurace, vymyslete schůzku založenou na 
prostých věcech. Zkuste se například domluvit, že pro sebe najdete
kamínek. Stanovte si čas, běžte se projít a soustřeďte se na hledání (nebo 
koupi) toho správného. Předměty, kterým jste věnovali svůj čas a úsilí a 
které tímto dostávají větší význam, jsou vhodnými osobními dárky. 
Vybírat je možné podle znamení, oblíbené barvy nebo prostě jen podle 
intuice. Kámen můžete vybrousit do požadovaného tvaru, nebo ho zasadit
do šperku.  Procházku zakončete společným večerem, kdy si předáte své 
úlovky a objasníte svoji volbu. Věci, které dělají dárky speciálními, jsou 
kreativita, jednoduchost a to, že jsou darovány ze srdce.

Tip 13

Tento nápad je vhodný spíš pro partnery, kteří se už navzájem dobře znají 
a zároveň nejsou stydlivé a nesmělé povahy. Je to hodně bláznivé rande, 
ale můžete se při něm dobře pobavit a pravděpodobně si ho budete ještě 
dlouho pamatovat.  
Najděte doma nebo v místním secondhandu hodně podivné, nevkusné a 
netypické kusy oblečení, ze kterých je možné vytvořit kompletní oblek. 
Jakmile sestavíte svůj kostým, vyrazte na nějakou veřejnou událost a 
toulejte ve svém outfitu kolem. Chovejte se nenuceně a sledujte reakce a 
upřené pohledy ostatních. Můžete vzít s sebou foťák nebo kameru a bavit 
se pózováním před objektivem ve svém netradičním obleku.

Tip 14

Chcete-li vzít partnera do jeho oblíbené restaurace nebo půjčit jeho 
oblíbený film, potřebujete vědět, které to vlastně jsou. Během vaší 
schůzky mu dejte tužku a list papíru, na který jste napsali několik 
kategorií, jako například: oblíbené restaurace, filmy, knihy, jídlo, hudební 
skupiny…apod.
Napište  i vy svůj seznam oblíbených věcí a aktivit. Zábavnou cestou se 
dozvíte, kam byste měli vzít partnera, a až skončíte, můžete srovnat své 
poznámky, zda se v některých kategoriích shodnete.



Tip 15

Možná už jste vyčerpali zásobu nápadů, kam vzít partnera na schůzku, a 
jste trochu unaveni jejich vymýšlením. Pokud jste ten, od koho se očekává, 
že bude v tomto ohledu iniciativní, zkuste poslat partnerce neobvyklou 
pozvánku na schůzku, na kterou vypíšete možnosti, z nichž si bude muset 
vybrat vždy jen jednu.
Takže například: Pojď na koncert v po, út, st, na jazz, rock, blues, do
…. , a tak podobně, záleží pouze na fantazii.

Tip 16

Chcete-li nějak ozvláštnit běžnou schůzku, kterou již máte domluvenou,
a udělat druhému radost malým překvapením, můžete zvolit netradiční
způsob dopravy. Záleží na místě, kde žijete, i na vašich finančních 
možnostech. Zkuste moped, motorku s postranním vozíkem nebo třeba 
i koně a pokud nepojedete daleko, nabízí se také dvojkolo nebo čtyřkolka.

Tip 17

Výbornou letní atmosféru zajistí procházka vinicemi s ochutnávkou zralých 
hroznů či vína přímo od vinaře v jednom z domácích sklípků. Většina 
vinařů je pohostinná a nabízí zdarma ochutnávku vína. Strávit dovolenou 
nebo víkend na Moravě, toulat se v krásné přírodě, objevovat památky a 
hrady a popíjet víno zakoupené u vinaře je ideální způsob odpočinku.

Tip 18

Odpoledne můžete strávit třeba společným hledáním různých artefaktů 
nebo drahých kamenů v přírodě. Vyhledejte místa, která jsou známá jako 
jejich naleziště a vydejte se na průzkum. Spojíte dobrodužnou a vzrušující 
činnost s pohybem na vzduchu. S sebou se pak bude hodit jídlo, pití a 
deka, abyste si mohli nerušeně vychutnat oběd v přírodě.

Tip 19

Kdy jste byli naposledy v hračkářství? Mezi nápady na místo schůzky 
můžete zahrnout i obchod s hračkami, kde se u zajímavých a zábavných 
věcí můžete pobavit, vrátit do dětství a zavzpomínat na své oblíbené 
hračky. A třeba také objevit zajímavou společenskou hru pro dospělé.



Tip 20

Na jaře a v létě, kdy začínají zrát lesní plody, máme možnost strávit 
společný čas v přírodě jejich sbíráním. Je to čas lesních jahod, malin nebo 
borůvek. Z toho, co se podaří donést domů, můžete připravit různé 
dobroty a po zdravé první polovině může schůzka pokračovat tou druhou 
sladkou. 

Tip 21

Jestliže nežijete daleko od svých rodičů, zvažte jejich návštěvu. Je to 
příležitost promluvit si s nimi třeba o rodinné historii, o jejich životě, o 
vašem dětství a pro ty otrlejší i možnost prohlédnout si rodinné fotografie 
nebo filmy. I to je způsob, jak druhému trochu poodhalit svůj život.

Tip 22

Až přijde den vašeho výročí, neříkejte své partnerce, co plánujete udělat,
a překvapte ji tím, že ji vezmete na místo, kde jste měli první rande. 
Pokud si budete pamatovat, co jste měl ten večer na sobě a co jste pili, 
můžete si vzít i stejné oblečení a objednat stejný nápoj. Stejně můžete 
zajet do kina, kde jste viděli váš první společný film, nebo navštívit místo, 
kam jste rádi chodili, a znovu si prožít atmosféru prvních schůzek.

Tip 23

Kdo rád obědvá nebo večeří venku na vzduchu, zvláště za pěkného počasí, 
může tuto činnost dovést k dokonalosti například zakoupením venkovního 
stolu a židlí, nebo ozdobením stolu či terasy svíčkami a květinami. Terasu 
můžete dozdobit i keři nebo květináči s bylinkami, které místo provoní a 
zároveň budou užitečné v kuchyni.

Tip 24

Jako památku na svou první nebo jinak zásadní schůzku zasaďte semínko 
květiny nebo stromu z místa, kde jste se toulali, nebo ze stromu, pod 
kterým jste seděli. Pozvěte partnerku na svou zahradu nebo místo v okolí 
vašeho domu, kde můžete společně výhonek nebo naklíčené semínko
zasadit a sledovat, jak díky vaší péči roste. 



Tip 25

Sejděte se v literární kavárně u vína nebo u kávy a z polic okolo vás 
vylovte knihu, která vás oba bude zajímat. Výhoda literárních kaváren 
nebo čajoven je právě v možnosti sáhnout po knize, pokud začnete mít 
pocit, že jste už vyčerpali společná konverzační témata, nebo že jste už 
trochu upovídaní. Předčítání dobré knihy v příjemném prostředí 
představuje skvěle strávený společný čas.

Tip 26

Zajděte do zoo, možná jste tam už hodně dlouho nebyli a zjistíte, že to byl 
dobrý nápad. Mimo sezónu si návštěvu užijete možná ještě víc, protože se 
vyhnete návalu lidí a budete mít více prostoru pro pohyb a focení.

Tip 27

V zimních dnech za pěkného počasí, kdy svítí slunce, bývají krásné 
procházky u řeky nebo ve městě po nábřeží. Můžete se toulat a pozorovat 
lidi, a až vám bude zima, zajít třeba na výstavu nebo do muzea, kde 
v tomto období nebývá tolik lidí, ale zato prostor a klid na prohlídku.

Tip 28

Nemůžete si dovolit utrácet a zároveň zatoužíte po malém dobrodružství? 
Pak můžete koupit jídlo a pití na cestu, vzít svoji partnerku, sednout do 
auta a jet, bez plánu jen ujíždět dál a zastavit se, kde vás napadne. Na 
těchto neplánovaných cestách se stává, že člověk zažije něco zvláštního a 
nečekaného. Udělejte si piknik, brouzdejte polem, zajděte na koncert nebo 
na výstavu (třeba se zrovna trefíte do nějaké kulturní akce).

Tip 29

I obyčejná místa mohou být velmi romantická a často vytváří dobrou 
atmosféru pro setkání dvou lidí. Dejte si rande třeba na Starém Městě na 
lavičce, na břehu řeky nebo na louce. Sedět tiše pod hvězdami venku na 
lavičce, popíjet víno a poslouchat živou hudbu, doléhající z nedalekého 
podniku, je krásný zážitek.



Tip 30

Zvláštní se může zdát nápad dát si rande v knihovně, ale snad by to 
s trochou nápaditosti mohlo být i zábavné a romantické. Možností je 
mnoho: podívat se po pěkném filmu nebo cédéčku k zapůjčení nebo jen 
pro inspiraci, objevit knihy nebo časopisy na téma, které vás oba zajímá a 
může přinést do vztahu něco nového a navzájem si z nich nahlas číst, 
zabloudit do dětského oddělení a zkusit najít knihu, kterou jste jako děti 
milovali, prohlédnout sekci cestování a plánovat cesty svých snů apod. 

Tip 31

Každý je schopen napsat nějakou báseň pro svoji milovanou nebo 
milovaného a většina s ní snad i uspěje. Sejděte se a dejte si každý třeba 
třicet minut na to, abyste druhému napsali milostnou (nebo jakoukoli 
jinou) báseň. A jestli rádi experimentujete, můžete pro psaní vymyslet 
určitá pravidla nebo styl, ve kterém má být báseň napsána. Nebo vytvořit 
milostný příběh, ať už v psané nebo v kreslené podobě.

Tip 32

Napište si seznam možných nápadů na schůzku, jako např. večeře v určité 
restauraci, koncert, zoo apod., a pořiďte fotky nebo vyhledejte letáčky 
těchto míst. Až budete hotovi, vložte fotky k jednotlivým nápadům do 
obálek. Pokud by všechny schůzky měly trvat přibližně stejně dlouho,  
řekněte partnerce, že co jedna obálka, to nápad na vaše rande. Až vybere 
obálku a otevře ji, rande může začít.
Když by se rande mělo odehrát na místě, které vyžaduje určitý druh 
oblečení, obálku dejte partnerce vybrat týden předem, aby se stačila
připravit.

Tip 33

Vydejte se na poznávací výlet. Podívejte se na mapu okolí místa, kde 
žijete, a napište na papír seznam měst či míst, kde žádný z vás ještě 
nebyl. Rozstříhejte pak papír na proužky a vylosujte jeden, který určí
město, které pojedete navštívit. Na internetu můžete vyhledat potřebné 
informace o městě - památky, zahrady, kavárny nebo turistické trasy.

Tip 34

Možná jste se právě přestěhovali do nového bytu v jiné části města, nebo 
jste odešli žít do jiného kraje. Pak vaše schůzky mohou být procházkami



po městě spojené s jeho objevováním. Každý týden lze objevovat něco 
nového - zákoutí města, podniky, přírodu v okolí. Můžete se rozhodnout, 
že budete pravidelně po částech poznávat neznámá místa kolem vás. 
Máte možnost využít turistických tras, nebo se toulat po svých vlastních a 
dozvídat se více o historii města a o lidech, kteří zde žijí.

Tip 35

Pořiďte si houpací síť pro dva, kde budete moci relaxovat, povídat si a 
společně odpočívat.

Tip 36

Buďte připraveni na okamžité rande, které si můžete užít kdykoli u vás 
doma. Mějte v lednici pro jistotu vždy připravenou láhev vína nebo 
šampaňského a po ruce nějaké dobroty a kdyby se objevila nečekaná 
příležitost k oslavě, jako třeba povýšení partnera (nebo kdybyste 
jednoduše zapomněli na výročí), budete připraveni.

Tip 37

Nechte se od svého partnera trochu zasvětit do oblasti, ve které se sami 
vůbec nevyznáte. Pokud se partner věnuje určité činnosti, kterou žije a 
velmi ho baví, ptejte se ho na jeho koníčka a zajímejte se. Velmi ho tak 
potěšíte a hlavně vám může otevřít dveře do jeho světa tím, že vám dá 
začátečnickou lekci nebo vás vezme na místa, kam se jinak nedostanete. 
Něco se naučíte, lépe pochopíte, o co se váš partner zajímá, a hlavně 
budete společně něco vytvářet a na něčem pracovat. Radši věci rovnou 
zkuste, než byste si o nich nechali vyprávět. Na oplátku můžete příště 
svého partnera naučit něco vy.

Tip 38

Jestli jste alespoň trochu akční pár a rádi chodíte ven, najděte na jedné 
z procházek na klidném místě rozvětvený strom, na který se dá vylézt. 
Vyšplhejte nahoru a užívejte si pocit svobody a radosti. Můžete s sebou 
vzít oblíbenou knihu, kdyby se vám nahoře zalíbilo a chtěli jste tam chvíli 
setrvat.



Tip 39

Na podzim při větrném počasí si můžete užít trochu dětské radosti 
a oprostit se od všech starostí při pouštění draka. 

Tip 40

Dejte si rande v supermarketu a domluvte se, že každý zvlášť za co 
nejméně peněz pořídíte maličkosti, které mají nějaký význam pro vaši 
drahou polovičku, nebo takové, které vystihují její povahu nebo to, co k ní 
cítíte. Takže třeba zápalky, neboť vás rozpaluje a vnáší světlo do vašeho 
života.

Tip 41

Vezměte s  sebou na schůzku, zvláště v případě výročí, věc, která vám 
připomene první rande nebo jinou zásadní událost, k níž máte oba vztah. 
Nebo si vzpomeňte, co jste partnerovi na schůzku tenkrát přinesli, a kupte 
mu nebo vyrobte stejnou věc, jako připomínku krásných společných chvil.

Tip 42

Naplánujte si rande, kterým si připomenete začátek vašeho vztahu. Jeďte 
do města, kde jste se potkali nebo často setkávali, a projděte si stejné 
kavárny a podniky, kde jste seděli a dlouho si povídali. Takové prostředí 
dává příslib příjemně prožitého večera.

Tip 43

Prožijte spolu den nebo víkend na místě, kde vás nebude nikdo rušit. 
Jeďte pod stan, nebo na chatu bez elektřiny. Prostě nejlépe na místo, kde 
budete úplně sami a nerušeni civilizací. Největší romantika je sedět večer 
u ohně a povídat si, svítit svíčkami a topit v kamnech.

Tip 44

Jestli má váš partner oblíbené pořady nebo filmy, které by chtěl vidět, ale 
nemůže je v týdnu sledovat, protože je dlouho v práci, nahrávejte mu je. 
O víkendu se na ně pak společně můžete podívat.



Tip 45

Jedním ze způsobů, jak netypicky pozvat na rande někoho, o koho máte 
zájem a chcete na něj zapůsobit, je zůstat tajemnou neznámou. Pošlete 
mu anonymní pozvánku na schůzku, kde na něj budete čekat u večeře. 
Chcete-li udělat rande napínavější, pošlete ho nejdříve na jiné místo, 
třeba do nákupního centra, kde na něj bude čekat váš známý, který mu 
dá další indicii.

Tip 46

Co si dát doma večeři sestavenou z jídel ze všech koutů světa? Projeďte 
různé restaurace ve městě a v každé z nich si nechejte zabalit něco 
s sebou. Doma si pak uspořádejte slavnostní večeři s pestrým složením 
jídel z čínské, francouzské nebo mexické kuchyně.

Tip 47

Plánujete vzít svou ženu na schůzku do restaurace u příležitosti oslavy 
výročí nebo jejích narozenin? Můžete schůzku trochu ozvláštnit a předat 
dárek nečekaným způsobem: Až budete rezervovat místo, požádejte 
personál o malou laskavost. Předem do restaurace doručte přání (báseň, 
vzkaz), popř. lístky na koncert, do divadla apod. a poproste číšníka, aby je 
vložil do menu, které přinese vaší ženě. 

Tip 48

Jestli jste se někdy zasnili a představovali si, že jste ovíváni palmovými 
listy a krmeni ovocem, zatímco odpočíváte, dopřejte to (alespoň jednou) 
svému partnerovi. Kupte pomeranče, hroznové víno nebo košík jahod a 
pomalu mu je dávejte do pusy, zatímco bude ležet na hromadě polštářů.

Tip 49

Jako dárek kupte notes, který bude vaším osobním vztahovým deníkem,
a domluvte se, že se o něj budete střídat a zapisovat své pocity a 
myšlenky, když nebudete spolu, stejně jako vaše společné zážitky. Na 
schůzkách budete mít jistě co číst a co společně vytvářet.



Tip 50

Zpestřit si večeři nebo piknik v přírodě můžete zavedením jistých pravidel. 
První pravidlo: Smíte krmit jen toho druhého, ne sami sebe. Jíst je samo o 
sobě docela smyslné a krmení se navzájem dělá z večeře ještě 
romantičtější zážitek. 
Druhé pravidlo: Když vás partner krmí, musíte zavřít oči. To ještě umocní 
požitek z jídla a navíc si budete moci vychutnat dotyky prstů na svých 
rtech. 

Tip 51

Změna prostředí dělá ve vztahu divy. Dopřejte si proto něco neobvyklého. 
Ve městě, kam se chystáte vyjet na výlet, objednejte na jednu noc 
hotelový pokoj s vířivou vanou a dopřejte si večerní relax při hudbě a 
svíčkách.

Tip 52

Pokud máte malé děti, o které se musíte starat, nemůžete jen tak snadno 
sami vyrazit, kam byste chtěli. Možná ale plánujete delší cestu a chcete,
aby vaše žena jela s vámi. Pak se zkuste tajně domluvit s přáteli nebo 
rodiči, zda by vám mohli pomoci a děti pohlídat. Odjet na více než jeden 
den a svěřit děti někomu jinému bývá pro ženu docela stresová záležitost. 
Proto jednejte opatrně a rafinovaně. Vezměte ji na večeři a v jedné obálce 
jí ve vhodnou chvíli předejte koupené jízdenky, a po tom, co se zděsí, jí
předejte druhou obálku s oznámením, kdo bude po dobu vaší 
nepřítomnosti vaše děti hlídat.

Tip 53

Romantika na dovolené s dětmi je sice trochu obtížněji realizovatelná, ale 
s použitím fantazie určitě není nemožná. Zkuste se spolehnout na malé 
pozornosti a připravte pro ženu překvapení třeba tím, že jí necháte vzkaz 
na zrcadle nebo na polštáři, dopřejete jí čas pro sebe, pro odpočinek nebo 
koupel tím, že vezmete děti na procházku nebo na nákup. Dejte si za úkol 
věnovat se své ženě v maličkostech: Držte ji za ruku, podržte dveře apod. 
Nebojte se, i když s sebou máte děti, zajít do lepší restaurace a vychutnat 
si romantický večer při svíčkách.



Tip 54

Zaplaťte si týdenní rande. Mnoho organizací u nás pořádá zážitkové a 
sebepoznávací kurzy a nabízí různé víkendové programy pro všechny
věkové kategorie, pro páry či rodiny s dětmi. Vybírat můžete z kurzů 
zážitkových nebo putovních, či zvolit kurz smíšený. Zážitkové kurzy bývají 
pořádány i v zimě na horách s bohatým sportovním a herním programem. 
Jednou z organizací pořádajících takové kurzy je např. Prázdninová škola 
Lipnice (www.psl.cz).

Tip 55

S digitální kamerou si můžete dobře vyhrát, zabavit se a hlavně 
zdokumentovat společné chvíle. Doma na počítači pak může začít další 
zábava při upravování a stříhání videa.

Tip 56

Místo společného oběda nebo večeře si dejte schůzku ráno a běžte spolu 
na snídani.

Tip 57

Zajděte do planetária, kde nabízejí mnoho bohatých, vizuálně zajímavých 
programů a laserovou show. Můžete obdivovat mnoho technologických 
vymožeností a vynálezů a zhlédnout projekce s cestopisným nebo 
vědeckotechnickým zaměřením.

Tip 58

Možná jste dlouho nebyli na mši v kostele. Nedělní mše nebo jen návštěva 
kostela a procházka spojená s pozdní snídaní nebo s obědem může 
znamenat pěkně strávené dopoledne.

Tip 59

Kupte nebo si vytvořte masky na maškarní ples a zapojte se do 
karnevalového veselí.



Tip 60

Vydejte se hledat své kořeny. Zajímá-li vás nebo partnera historie vašeho 
rodu, pátrejte společně po svých předcích. Prostřednictvím úřadů, kronik 
či žijících příbuzných a známých můžete zjistit, kdo byli vaši předci a 
odkud pocházeli. Zažijete nejspíše zajímavá setkání a dozvíte se zajímavé 
informace, mimo jiné i sobě.

Tip 61

Masáž a doteky na krku a ve vlasech jsou moc příjemné. Věnujte se 
partnerce při koupeli- umyjte jí vlasy (přitom můžete jemně masírovat 
pokožku hlavy), vysušte je, vyfoukejte a nakonec láskyplně učešte.

Tip 62

Z obyčejné procházky se může stát docela zábavná záležitost, máte-li 
s sebou psa. Pokud nemáte  svého, nabídněte sousedovi nebo známému, 
že mu psa vyvenčíte, a snad se, v závislosti na jeho povaze, dobře 
pobavíte. 

Tip 63

Zkuste následující hru: V místnosti zapalte svíčky a vonný olej a pusťte 
hudbu, zkrátka si vytvořte klidnou a bezpečnou atmosféru. Pak si oba 
zavažte oči šátkem a citlivě se sebe navzájem dotýkejte. Bude to silný 
zážitek.

Tip 64

Předstírejte, že jste doma bez elektřiny, udělejte si černou hodinku, 
zapalte svíčky a jenom si povídejte.

Tip 65

Pište si papírové vzkazy a posílejte si poštou dopisy. V době elektronické 
pošty jsou klasické dopisy vzácné a každého potěší mít dopis od své lásky 
v ruce a číst její písmo. Dopisy si spolu čas od času můžete přečíst, nebo 
je zakládat do společného deníku. 



Tip 66

Každé rande nemusí být naplánované a připravené. Dělání bláznivých věcí
lidi hodně sbližuje.
Nepřemýšlejte nad tím, kam spolu příště vyrazíte, jednejte spontánně a 
věřte svojí intuici. Udělejte něco netypického a podnikněte schůzku, která 
se od těch obvyklých liší. Tak třeba: Až budete na procházce míjet vlakové 
nádraží, kupte si jízdenku do města, kam byste jinak vůbec nejeli, nebo se 
vydejte sledovat starou zarostlou kolej a nechte se jí vést. Tímto 
způsobem se o sobě můžete více dozvědět a ve vašem vztahu objevit 
nový pocit.

Sportovní a adrenalinová rande

Tip 67

Máte-li rádi dobrodružství a adrenalinové sporty, dejte si schůzku 
s trochou adrenalinu. Možností je mnoho - šplhání po skalách, sjezd vody 
nebo (pro otrlejší povahy) seskok padákem atd.

Tip 68

Vydejte se spolu po stopách neznámých věcí ukrytých venku v přírodě 
nebo ve městech a zapojte se tak do hry s názvem geocaching, kterou 
může hrát kdokoliv s GPS systémem. Na webových stránkách najdete 
souřadnice skrýše ve vašem okolí a můžete vyrazit na lov. Informace o 
geocachingu najdete na www.geocaching.cz

Tip 69

Na schůzce můžete zažít trochu nebezpečí a vzrušení a zároveň prověřit 
svou odolnost a odvahu. Zkuste si dát rande třeba v lezeckém centru a 
pokuste se zdolat stěnu. Jestliže jste na stěně poprvé, zaplaťte si kurz
lezení nebo instruktora. Můžete se nechat navázat na jedno lano a 
vyzkoušet si schopnost vzájemné spolupráce a důvěry. Nebo využijte 
možnosti výběru různých programů v lanovém centru od nízkých lanových 
aktivit až k vysokým překážkám (www.vysokalana.cz).



Tip 70

Vezměte partnerku na vyhlídkový let. S kvalifikovaným instruktorem by
snad bylo možné zkusit si na chvíli řízení letadla a zažít tak pocit vzrušení 
a radost z překonání strachu.

Tip 71

Vyjížďka na koních. Některé statky nabízejí projížďku s možností večeře a 
ubytování. Umíte-li jezdit na koních, máte možnost si je vypůjčit třeba na 
celý den.

Tip 72

Velkým překvapením a zároveň schůzkou, na kterou jen tak 
nezapomenete, bude let v horkovzdušném balonu.

Tip 73

Vyberte si činnost, která vás oba láká a se kterou ani jeden z vás nemá 
žádnou zkušenost. Může to být třeba jóga nebo bojové umění, důležité je, 
že budete oba stát na startu za stejných podmínek. Když se společně 
začnete učit novou věc, budete společně překonávat problémy a mít 
o čem hovořit.

Rande v létě

Tip 74

Léto s sebou přináší mnohem více možností k randění. Kupte malé 
občerstvení a pozvěte svoji drahou polovičku do letního kina nebo 
autokina, kde budete mít více soukromí. 

Tip 75

Za teplého letního večera se můžete projet na kolečkových bruslích, 
trochu si zasportovat, užít si pocit rychlosti a volnosti.  Nemusíte se také 
obávat trapných chvil ticha, které by mohly nastat při několikahodinovém 
sezení na lavičce nebo v kavárně.



Tip 76

Za úplňku se zkuste vykoupat venku úplně nazí.

Tip 77

Vydejte se pozorovat hvězdy. Sbalte dvě deky, kterými se můžete přikrýt, 
najděte pěkné klidné místo, lehněte si, držte se za ruce a jen mlčky 
pozorujte nebe. Umět spolu smysluplně mlčet a odpočívat je důležité a při 
pohledu na hvězdy se na chvíli zbavíte všech běžných starostí.

Tip 78

Připravte se na piknik v přírodě a své auto vybavte potřebnými věcmi. 
Jídlo a pití do auta propašujte ráno v den, kdy plánujete vyjet. Až se ráno 
o víkendu partnerka probudí, nic jí neříkejte, jen to, aby se oblékla a jela 
s vámi. 
Neprozrazujte jí, ani po cestě, kam vlastně jedete, a zastavte na pěkném 
osamoceném místě v přírodě, kde se můžete najíst a odpočinout si. Po 
náročných pracovních dnech zvolníte tempo a vychutnáte si úplný klid. 

Tip 79

Romantiku letních večerů umocní večeře na terase nebo zahradě 
restaurace za svitu lamp. Zvláště u moře je atmosféra večeře venku na 
pobřeží, kde se opájíte vlhkým teplým vzduchem, nezapomenutelná.

Tip 80

Půjčte si loďku a podnikněte romantickou projížďku. Možnost je 
samozřejmě v Praze na Vltavě, ale vyjde to docela draho a jakékoli jiné 
místo zaručuje více soukromí.

Tip 81

Běžte se spolu podívat na fireshow. Tma, oheň a zvuky bubnů vytváří 
zajímavou tajemnou atmosféru. Obvykle ji můžete vidět v rámci letních 
festivalů (nejpůsobivější představení jsou na nádvoří středověkých hradů), 
jako součást určitých společenských akcí nebo večer v Praze ve Stromovce 
při cvičení skupiny Tribofuego (www.tribofuego.org).



Tip 82

Romantický večer často tvoří úplně jednoduché, ale na zážitky působivé
věci. Zkuste následující nápad: Odjeďte do města s historickým centrem a 
krásnými památkami (třeba Český Krumlov, Slavonice, Telč apod.) a 
zůstaňte tam přes noc, kupte si láhev dobrého vína a běžte se večer jen 
tak bez cíle toulat městem. Usaďte se na lavičce nebo na schodech kostela, 
dívejte se po hvězdách a povídejte si.

Tip 83

Vyrazte spolu na několikadenní hudební nebo filmový festival, postavte si 
stan a pak už jen tančete a užívejte si. V rámci filmového festivalu je 
možné denně zhlédnout několik filmů, které pak můžete probrat na obědě 
nebo v místní kavárně. Několik konkrétních tipů: Febiofest, Karlovarský 
filmový festival, Sázavafest, Žižkovská smršť, Colours of Ostrava, 
Boskovice.

Tip 84

Jednou za čas můžeme být svědky vzácných úkazů na obloze. Naplánujte 
si výlet v noci, až se bude na obloze zase dít něco zvláštního, nebo 
partnerku vytáhněte brzy ráno z postele a společně pozorujte východ 
slunce. Zpočátku bude možná trochu neochotná, ale je to tak krásná 
podívaná, že vám bude nakonec určitě vděčná.

Zimní rande

Tip 85

Pokud se vám zachce vyzkoušet netypické rande, nabízí se, pokud je 
dostatečně nasněženo, tento nápad: Nakupte barevné spreje a vyrazte
ven  napsat vzkaz do čerstvé pokrývky sněhu. Najděte pro práci každého 
z vás vhodné místo, třeba na svahu kopce, nejlépe takové, které může 
vidět mnoho lidí, např. ze silnice, nebo které uvidíte vy ze svého okna. 
Zdokumentujte své dílo na památku a běžte se zahřát punčem nebo 
svařeným vínem.



Tip 86

Společně s partnerem si doma můžete pěstovat malou bylinnou zahradu. 
V zimě můžete mít za okny bylinky v květináčích jako užitečnou dekoraci, 
která vám provoní byt.  

Tip 87

I v zimě si můžete uspořádat piknik, a to třeba uprostřed  obýváku. 
Překvapte svoji ženu a připravte na zem deku a polštáře, uvařte večeři a 
kupte dobré pití. Vše včetně svíček a květin pěkně naaranžujte a až přijde 
žena domů, požádejte ji, ať zavře oči, a doveďte ji na místo.

Tip 88

Místo rezervování stolu v restauraci pozvěte svoji milou či svého milého na 
noční bruslení. Půjčte brusle, vyzvedněte ji/ho večer doma nebo 
v kanceláři a zaparkujte u rybníka, který v tuto dobu budete mít nejspíš
celý pro sebe. 

Rande hrou

Tip  89

Zajděte večer na sklenku vína a zahrajte si biliár. Hru je samozřejmě 
možné zpestřit dohodou o odměně pro výherce.

Tip 90

Podívejte se, jaké máte doma stolní hry. Spolu s partnerem pak,
za použití částí z různých her, které jste našla, vytvořte svoji vlastní hru
s vlastními pravidly.

Tip 91

Zahrajte si poker. Peníze můžete nahradit čímkoli: čokoládovými bonbony, 
kamínky, maličkostmi, ke kterým máte vztah, ale také časem… Hrajte o 
čas toho druhého. Výherce získá určitý počet minut času poraženého a 
rozhodne, jakým způsobem s nimi naloží. Můžete si nechat namasírovat 
záda, nohy, uvařit jídlo, nebo udělat něco mnohem romantičtějšího.



Tip 92

Šachy jsou vážná hra, je možné ji však trochu odlehčit a udělat ji 
zábavnější a napínavější. To se bude hodit zvláště v případě, kdy jeden 
z vás šachy miluje, zatímco druhý se dá ke hře těžko přemluvit. Na spodní 
stranu důležitějších figurek nalepte malé papírky s úkoly - jejich splnění 
bude odměnou za zabrání figurky. Takže až vám partnerka vezme věž a 
otočí ji, zjistí, že byla právě odměněna pětiminutovou masáží zad. Každá 
figurka pro každého z vás tak nabude na významu.

Tip 93

Poproste partnera, aby s sebou na schůzku přinesl své album CD. Můžete 
si zahrát hru „Uhádni melodii“, střídat se v pouštění svých oblíbených písní 
a hádat jméno kapely nebo písně, z níž vám partner pustí jen krátký 
úryvek. Předem nezapomeňte vymyslet odměnu pro výherce.

„Handmade“ rande

Tip 94

Pokud rádi a dobře vaříte, pozvěte partnerku na večeři, kterou si ale
budete muset nejdříve (společně?) uvařit. Schůzka doma v kuchyni může 
být totiž zábavnější než kdekoli jinde. Zkuste třeba domácí pizzu. Zeptejte 
se, zda má vaše slečna ráda pizzu a s čím, a nakupte všechny potřebné 
suroviny. Pravděpodobně ji napadne, že ji chcete objednat, bude ale mile 
překvapená, až zjistí, že je to jinak.

Tip 95

Inspirujte se japonským uměním skládání z papíru a naučte se skládat
origami. Je to další možnost, jak strávit zábavný večer a naučit se něco 
nového. Malý formát čtvercového papíru se dá složit do stovek různých 
podob zvířat, květin či věcí. Skládejte společně, nebo jich pár vytvořte pro 
druhého jako dárek. Knihy origami, instrukce a návody lze najít v mnoha 
knihovnách nebo na internetu. 



Tip 96

Schůzka se dá tvořivě, zajímavě a trochu bláznivě prožít i doma při výrobě
vlastních masek:

Krok první: Až si partner zabalí vlasy do šátku, na obličej mu položíte 
papírový kapesník nebo arch novin s vystřiženými otvory pro nos, aby 
mohl dýchat. Otvory pro oči a ústa vystřihovat nemusíte, maska alespoň 
zůstane kompaktnější.  

Krok druhý: Do větší misky si rozdělejte sádru s vodou na hustou kaši, 
vezměte z lékárničky obyčejný fáč, nastříhejte ho na pruhy cca 10 a 20cm 
dlouhé, namočte je do rozmíchané sádry a vrstvěte na obličej tak dlouho,
až vznikne pevnější vrstva.

Krok třetí: Zkontrolujte, zda jsou fáče naneseny na všech částech 
obličeje rovnoměrně, a uhlaďte je ještě prsty namočenými v sádře tak,
aby nebyla příliš vidět jejich struktura. Poté nechte masku zaschnout a 
opatrně ji z obličeje sejměte.

Osoba pod maskou zažívá zvláštní pocity. Tma a závaží na obličeji, 
nemožnost otevřít oči ani nic říci způsobuje, že se po odejmutí masky cítí 
jako znovuzrozená. Symbolicky si vlastně snímá svoji masku. Po vyschnutí 
si masky můžete navzájem pomalovat, ozdobit a vystavit jako dekoraci do 
bytu.

Tip 97

Nekupujte si přání k Valentýnu, a místo toho je upečte. Večer pak 
společně můžete strávit zdobením čokoládových kartiček.

Tip 98

Kupte barvy na tělo a prožijte večer zdobením svých těl.

Tip 99

Některé keramické obchody a dílny (např. v Maříži nedaleko Slavonic: 
www.mariz.cz) nabízejí kromě klasických kurzů i možnost namalovat si 
vlastní hrneček. Stačí tam potom jen nechat svoji adresu a hotový 
výrobek vám přijde domů poštou. Návštěvu dílny můžete spojit s výletem 
po okolí a pak si užít několik hodin tvoření a povídání. Nakonec si sami 
vyrobíte jakousi upomínku na toto kreativní rande.



Tip 100

Jeden večer v předvánočním čase (obzvláště slavíte-li své první společné 
Vánoce) můžete strávit výrobou vánočních ozdob a dekorací, nebo 
pečením perníčků a vytvořit si tak doma romantickou vánoční atmosféru.

Tip 101

Pokuste se oba namalovat portrét nebo akt toho druhého.

Tip 102

Kupte si v obchodě s výtvarnými potřebami sklo a speciální barvy na ně a 
společně si vytvořte dekoraci do bytu.

Tip 103

Kupte pro oba bílá trička, barvy na textil, vytvořte si prostředí vhodné pro 
tvorbu a batikou, malbou nebo savováním si navzájem zhotovte osobní 
dárek.

Krásné rande!



NAŠE DALŠÍ PRODUKTY:

Osobní poradenství v oblasti osobního rozvoje

Nevíte si rady se svým partnerem, nevíte jak dosáhnout úspěchu, 

chcete změnit životní styl?? Zapracujte na sobě s námi zkušenými 

odborníky osobně!

http://www.mujvztah.cz/konzultace-vztahy.html

   Semináře osobního růstu

   Chcete se ještě více vzdělávat a dozvídat se zajímavé informace?

   Chcete si zvýšit vztahovou či finanční inteligenci? Pojďte se

   vzdělávat! Přijďte s námi strávit společný čas, podívejte se na naše

   semináře:

                             http://www.mujvztah.cz/kalendar-vztahy-osobni-rust.htm

       Foto Mluví

       Objevte skryté vlastnosti sebe i svých blízkých. Nechte si posoudit                                

       fotografii odborníky na fyziognomii. Unikátní služba v ČR.

   www.foto-mluvi.cz

NAŠE DALŠÍ E-KNIHY:

E-Kniha partnerských testů

Chcete si toho svého otestovat a zjistit o něm vše co potřebujete 

vědět. Sestavili jsme pro vás unikátní knihu partnerských testů!

http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy/20-partnerskych-testu-dopis.html

E-Kniha 101 tipů jak poznat nevěru

Máte pocit, že vás partner podvádí, ale nejste si jistá? Pomůžeme 

vám to zjistit a ukončíme vaše trápení.

  http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy/101-tipu-jak-poznat-neveru.html



E-Kniha  Jak najít toho pravého

Toužíte najít vhodného partnera či partnerku, ale stále se Vám to 

nedaří? Nemusíte si zoufat, přinášíme vám užitečné rady, díky 

kterým odhalíte, jakého partnera ve skutečnosti chcete, a také kde 

a jak se s ním nejlépe seznámíte.

http://www.seznamit-se.cz

E-Kniha Uzdravte své sebevědomí

Trápí vás zbytečné komplexy a nemůžete se jich zbavit? Přinášíme 

vám knihu, která vám pomůže udělat několik prvních kroků, abyste 

se mohli na své cestě za zdravým sebevědomím pořádně 

rozeběhnout.

  http://www.sebevedomi-zvyseni.cz

E-Kniha  Jak se stát neodolatelnou milenkou

Chcete se stát sexy milenkou? Takovou, jaká mužům bere dech a na 

kterou musí myslet ve dne v noci? Stáhněte si naši e-knihu – poradíme 

Vám, jak se takovou neodolatelnou ženou stát.

http://www.sexy-milovani.cz

E-Kniha  Sexuální manuál ženy

Nemusíte být skvěle vypadající svalovec, abyste se stal sexuálním géniem 

a dostal do ložnice ženu svých snů. Stačí jen znát základní praktiky a 

dodržovat je.

http://www.sex-triky.cz

       E-Kniha  101 romantických tipů

      Užijte si více romantiky a stáhněte si naší e-knihu romantických 

      tipů zdarma. Dostanete tipy na dárky pro partnera, doporučíme

      vám zajímavá romantická místa a také nápady na 

                             zpestření partnerského vztahu. 

        http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy/romantika-101-tipu.html



E-Kniha Romantické přání

Vymyslet originální přání se často stává kamenem úrazu a lidé 

raději zajdou do obchodu a koupí to, co pro ně připravili jiní. Proč se 

ale jednou neodvážit a nevyrobit pro svou lásku přáníčko

vlastními silami?

http://www.romanticke-prani.cz

E-Kniha  Praktický průvodce rozvodem

Rozvod manželství je sám o sobě dost stresující záležitostí a je dobré 

mít se při něm o co opřít. Naše e-kniha vám pomůže získat odborné a 

praktické informace, které byste jinak museli složitě zjišťovat a 

vyhledávat, což by pro vás byla jen další zátěž navíc.

http://www.rozvod-manzelstvi.cz

STÁHNĚTE SI ZDARMA:

  Měsíčník ZDARMA

  Vydáváme měsíčník Furt v Pohodě, který obsahuje každý měsíc 

zajímavé články a tipy z oblasti partnerských vztahů, zdraví, práce a 

peněz. Zaregistrujte se k odběru ZDARMA zde:

http://www.mujvztah.cz/mesicnik-osobni-rust.htm

    Týdenní tipy na lepší vztah i sex

    Dostávejte každý týden do vaší emailové schránky tipy na zpestření

    vašeho vztahu i sexu! Sbíráme pro vás unikátní návody na lepší sex i 

    vztah. Registrujte si zdarma náš Týdenník!

   http://www.mujvztah.cz/tipy-na-lepsi-vztah-i-sex.htm

   Emailové kurzy ZDARMA

   Zaregistrujte se do kurzu 5 tipů vztahů, kterým hrozí pád. 

   dostávejte každý den emailem tipy a triky nebo si stáhněte 

   zdarma CELOU KNIHU.

   http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy.html



    Články o vztazích a osobním růstu ZDARMA 

    Nemáte čas na kurz ani knížku? Tak prostě čtěte naše články.

    http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy.htm

NAŠE DALŠÍ PRODUKTY SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY:

F I T P O R O D     Fit Porod – zdravé čtení před i po porodu

Buďte fit před i po porodu. Přečtěte si tipy a články týkající se     

těhotenství, porodu, mateřství, dětí, kojení i kočárků. Dostávejte 

zdarma jména dětí emailem. Podívejte se na ukázky porodu na videu. 

Stáhněte si zajímavé e-knihy. Diskutujte s ostatními maminkami v

     živé diskusi. www.fit-porod.cz

Porod na Videu DVD

Připravte se na porod a objednejte si DVD Porod na videu nebo si 

stáhněte ukázku za SMS. Autentické ukázky porodu klasického, 

alternativního i ve vodě. Jako bonus obdržíte dvě elektronické knihy. 

http://www.porod-na-videu.cz/index.htm

Týdenní tipy na jména dětí

Nevíte jak se bude vaše dítě jmenovat? Poradíme vám originální jména 

dětí, vysvětlíme jejich původ i význam a zašleme vám je každý týden 

emailem zdarma. 

                       http://www.fit-porod.cz/jak-se-bude-vase-dite-jmenovat-2


