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Potkala jsem během svého působení profesionálního konzultanta mnoho utrápených lidí. 

Protože se specializuji na partnerské vztahy, častým tématem byla právě partnerská nevěra. U 

mých klientů tato noční můra měla společného jmenovatele. A to, jak ji poznat. Jak odhalit 

partnerovo lhaní, a konečně tak ukončit trápení. Neustálá nejistota a přemílání jim 

způsobovaly dlouhodobě úzkostné stavy, nespavost, deprese. 

Nevěra v partnerském vztahu nevznikne ze dne na den. Je to dlouhodobé zanedbávání 

partnerské komunikace, házení problémů pod postel a nerespektování vnitřních trků 

z druhého. Na začátku vztahu každý respektuje a ovládá se. Uprostřed vztahu zjišťuje, že 

partner není tak ideální. Na konci vztahu se vytrácí za někým třetím, málokdy do samoty. 

Ti, kteří nevěru zažívají z druhé strany, bolestivě trpí. A pokud jste si zakoupili tuto knížku, 

předpokládám, že stojíte právě na tomto břehu. Trápíte se a nejste si jistí. Proto jsem tuto 

knihu sestavila. Vím, jak těžké je usínat s hlavou plnou hrůzných představ a jak nepříjemný je 

to boj. Chci se s vámi podělit o tipy, které vám pomohou dříve nevěru odhalit. Věřím, že vám 

tato kniha zkrátí trápení a pomůže vykročit ve vašem životě novým směrem. Ať už to bude se 

současným partnerem nebo s novým. 

Nezapomeňte, že pravda léčí. 



ZAČÍNÁ JINAK VYPADAT...

Tip #1

Poprvé po letech voní jinak 

Celý váš vztah jste se snažila ho přesvědčit o koupi nové vůně. On však striktně odmítal 

kromě Crosmanna nebo Nivei používat cokoliv jiného. Najednou přijde domů zatížený taškou 

všemožných vzorků parfémů a každý den cítíte jinou vůni. Až si jednoho dne vybere (a 

zapomeňte na Niveu). 

Tip #2

Oholil se od hlavy až k patě

Holení podpaždí a intimních míst je spíše doménou žen. Nenechte se ale mýlit. Kromě žen 

začínají s depilací i muži, a to i z důvodu lepšího sexuálního prožitku. Dovolím si tvrdit, že 

mladé ženy dnes ani nechtějí mít partnera zarostlého. Pokud vašeho partnera chlupy 

neobtěžovaly, a nyní je nemůže vystát, důvodem bude pravděpodobně mladší partnerka.

Tip #3

Vyházel celý šatník

Musela jste ho přemlouvat týden, aby si koupil nové boty a vyměnil je za ty staré, sešlapané. 

Byl fixovaný na starý vytahaný svetr z dob studia a absolutně neměl žádný zájem o módu, 

svetry do véčka a už vůbec ne o barevné sladění, o doplňcích nemluvě. Najednou nacházíte 

v šatníku svetříčky, nové džíny (takové jakoby ošoupané), vyleštěné boty, a když každé ráno 

svého partnera vidíte, máte pocit, že koukáte na někoho jiného. Sice musíte uznat, že mu to 

sluší, ale kvůli komu?

Tip #4

Začal držet dietu

Vždycky byl kus chlapa a nějaký ten “špíček“ se u něj našel. Měla jste ráda jeho bříško, dobře 

se na něm leželo u televize. A tohle bříško je nyní jeho největším nepřítelem. Zaplatil si roční 



předplatné ve fitness centru, má nový cvičební plán a polovinu vaší kuchyně zabraly jeho 

nápoje a speciální pokrmy. 

Tip #5

Začal používat nová slova

Najednou nemá schůzku, ale meeting, nekouří cigarety, ale cíga, nelíbí se mu ženské, ale 

kočiny. Váš partner najednou používá jiný slovník a vy vůbec nechápete, kde mohl vzít tolik 

cizích slov. Pokud si však našel partnerku stejného věku, může se stát, že jen prostě změní 

svůj slovník. A vy prostě jen cítíte, že používá jiná slova než obvykle. 

Tip #6

Nechce nosit dárky od vás

Má od vás spoustu oblečení, které jste mu věnovala na Vánoce nebo k narozeninám. Protože 

máte dobrý vkus, tyhle kousky se staly jeho oblíbenými, a prostě je nosil rád. Najednou 

zůstávají v šatníku, i přesto že jsou stále jako nové. Neví náhodou vaše kamarádka či 

kolegyně, že jste mu právě tento kousek kupovala společně s ní (tím pádem, že je to dárek 

právě od vás)?

Tip #7

Nemá snubní prsten

Trapné, jako z filmu. Vrátí se ze služební cesty a prstýnek má daný hluboko v hygienické 

tašce. Nebo přijde domů z dlouhé schůzky a má ho v bundě. Prostě si ho zapomněl dát. Zde 

nepomůžou výmluvy tipu: Mám dnes oteklé prsty apod. Pokud váš manžel či partner není 

lékař (musí prstýnek sundávat kvůli rukavicím), rovnou mu sbalte kufry.

Tip #8

Jeho oblečení je špinavé

Když dáváte jeho košile do pračky, všimnete si béžové skvrny u límečku. Pokud jste těsně 

před praním neměli vášnivý sex a barva make-upu je tmavá,  i když vy jste blondýnka, budete 

se muset zamyslet nad tím, kde váš partner tráví večery. Až mu na nevěru přijdete, můžete 

všechny špinavé košile poslat jeho nové, ať si je vypere sama, nemyslíte?



Tip #9

Nakupuje si nové spodní prádlo

Vždycky měl oblíbené bavlněné a pohodlné slipy. Najednou nacházíte v koši na prádlo černé 

sexy upnuté boxerky od Calvina Cleina, a ještě k tomu jsou o dvě čísla menší než jeho 

obvyklé. Jak to, že vždycky, když jede na služební cestu, nechává doma ty staré?

Tip #10

Změnil svůj hudební vkus a nakupuje nová CD

Pro vašeho partnera nebyla hudba koníčkem. Sice si rád poslechl rádio cestou do práce, 

rozhodně však nestál v první řadě na Pink Floydech. Pokud se vám najednou doma kupí nová 

CD a z ničeho nic nakoupil pořádnou Hifi výbavu, máte dvě varianty. Buď konečně začal žít,

nebo začal žít s někým novým. Vlivem nových emocí má totiž tendenci se více radovat ze 

života.

ZAČÍNÁ SE JINAK CHOVAT...

Tip #11

Zachází jinak s telefonem

Pokud svého partnera podezříváte z nevěry, věřím, že jeho telefon máte jako nepřítele číslo 

jedna. Pokud se vám partner snaží skrýt nevěru, pravděpodobně skrývá i telefon, píše SMS na 

záchodě, maže všechny doručené zprávy a nikdy nemá puštěné vyzvánění na hlasitý mód. 

Tip #12

Chodí domů stále později

Znamení, které většina žen pozná. I když v minulosti nebyl extrémním workoholikem, jeho 

pracovní doba se začíná protahovat. Najednou je více zakázek, více klientů, více schůzek. 

Najednou něco musí neodkladně udělat a s někým se urgentně sejít. 



Tip #13

Přestává vás poslouchat

Vždy naslouchal a snažil se pochopit vaše stanovisko. Poslední dobou je zadumaný, chodí 

s hlavou v oblacích, a když mu něco říkáte, kouká přes vás někam do dáli. Pokud ho na to 

upozorníte, je k vám ihned milý a se slovy: „Promiň miláčku, jsem nějaký unavený z práce,“ 

vás začne poslouchat. Výčitky svědomí z myšlení na druhou osobu ho k tomu nejspíše donutí. 

Tip #14

Dozvídáte se stále méně

Mezi silné stránky vašeho vztahu patřily debaty o jeho podnikání nebo pracovní náplni. Byla 

jste jeho múzou, dobrým partnerem, a najednou víte z jeho pracovního života stále méně. 

Ještě horší je, že už ani nevíte, jak se mají jeho kamarádi z fotbalu. Nejspíše již nemá potřebu 

vše vyprávět dvakrát a vy nejste ta první, se kterou vše rozebírá. 

Tip #15

Začne se starat o svoje zdraví

Léta jste ho nemohla dotáhnout k zubaři na pravidelnou prohlídku. Jeho bolavá záda neviděla 

maséra, jak je rok dlouhý. V jeho diáři se až nyní objevují položky “pedikúra“, “thajská masáž“ 

nebo dokonce i “zubní hygiena“. Proč potřebuje být najednou tak fit?

Tip #16

Vyndal z peněženky vaši fotku

Velice nepříjemné a těžko omluvitelné gesto. Při placení najednou vidíte kapsu prázdnou, 

místo společných fotek jeho řidičák. Kde jste vy?



Tip #17

Změnil si tapetu na mobilu

Pokud je jeho peněženka v pořádku, co takhle vaše fotka na jeho mobilu? Najednou zde má 

obecnou tapetu a vy nikde? Když se ho na fotku zeptáte, odsekne vás s tím, že už spolu 

nejste první týden přece.

Tip #18

Nemá již chuť doma uklízet

Máte vaši práci doma rozdělenou. Vždycky myl nádobí po jídle, protože vy jste ho vařila. 

Najednou je línější a línější. Už mu na společné pohodě tolik nezáleží. Když mu připomenete 

jeho úkoly, je na vás nevrlý. Jeho nová přece kolem něj skáče, a vy si tolik vymýšlíte! Pokud 

však váš partner neuklízel od začátku, tento tip neberte v úvahu :o)

Tip #19

Rozčiluje se kvůli nesmyslům

Nikdy mu nevadilo, že k tmavé košili bude mít tmavý oblek. Ráno jste byla svědkem jeho 

ranní hysterie, že nemá čistou bílou košili a že přece takhle nemůže jít do práce. Jeho 

rozčilování je čím dál tím častější a bývá zcela neopodstatněné. Často jen kvůli tomu, aby ve 

vás vzbudil pocit vinny, který má on sám. Tím se mu samozřejmě uleví.

Tip #20

Voní, když přijde domů

Pracuje na stavbě a rozhodně celý den nesedí v parfumérii. Dříve chodíval domů zpocený a po 

celém dnu se těšil do sprchy. Jeho pozdní příchody však najednou sprcha nezahajuje. I když 

celý den poletoval v prachu mezi dělníky, voní jako čerstvě vymydlené děcko. 



Tip #21

Odmítá vás vzít s sebou do práce

O víkendu jste s ním v práci trávila čas a on vás tam také rád bral. Když potřeboval s čímkoliv 

pomoci, přijela jste k němu a pomohla. To je ale minulostí, v jeho práci jste nebyla ani 

nepamatujete. Vymlouvá se na stížnosti šéfa, a pokud musí do práce o víkendu odjet, 

přesvědčuje vás, kolik práce se doma musí udělat. 

Tip #22

Jeho komunikace se zhoršila

Nejenom že je tajnůstkářský, nebere vás do práce. Ještě k tomu má problémy s udržením 

očního kontaktu. Snažili jste se za ta léta komunikovat a jste schopni si každou drobnost 

vyříkat. To už platí jen pro vás. Jemu se komunikovat nechce a vše nechává nedořešené 

mávnutím ruky se slovy: „Ty bys pořád něco řešila.“

Tip #23

Nosí vám dárky a je přívětivý

Jako mávnutím kouzelného proutku je z něj pozorný druh. Při návratu ze služební cesty vám 

koupil kytku a zajímá se, co děláte. Z bručouna se stal příjemný muž. Bohužel jen kvůli tomu, 

aby na něj nepadlo podezření z nevěry. 

Tip #24

Když na něj zaútočíte, začne se smát

Nevydržela jste psychický teror a zaútočila. Na otázku, zda je vám nevěrný, se však začal 

smát. Tvrdí vám, že jste blázen a proč by to dělal. Dotyčná osoba se mu přece vůbec nelíbí a 

považuje ji za hloupou. Přehnaná reakce, nemyslíte? Platí, že kdo lže, ten hodně mluví. Pokud 

je váš partner čistý, nebudete svědkem jeho dlouhého monologu. 



Tip #25

Vyhledává vyhrocené situace 

Když je doma pohoda, není důvod nikam jezdit. Jak se má o víkendu dostat z domu, když se 

na práci vymlouval tolikrát? Dobrým důvodem je vyhrocená situace, například hádka, 

nemyslíte? Bude se vás snažit vmanipulovat do hysterické reakce, aby mohl zaklapnout dveře 

se slovy: „Jdu na vzduch.“

Tip #26

Náhle mění plány

Další dobrá taktika, jak zůstat sám. Máte jet o víkendu k rodičům, ale cítíte, jak se mu tam 

nechce. Jen čekáte, co vymyslí. Den před odjezdem začne postupně argumentovat. Musí 

dodělat něco do práce, je dobré být občas jeden bez druhého…Vy tedy odjedete sama, on má 

požadované volno. 

Tip #27

Začne nenávidět dříve oblíbenou kolegyni, nadřízenou, podřízenou

Ví, že vy víte. Líbila se mu jeho kolegyně a vždy o ní mluvil. Pokud je s ní nyní v poměru, jak 

to udělat, aby na ni nepadlo podezření? Začne o ní mluvit špatně. Jak je neschopná a jak ji 

nemůže vystát. Vás by přece poté nenapadlo, že právě s ní může mít něco společného a že 

když s ní jde na pracovní večeři, že netrpí, ale užívá si. 

Tip #28

Je nevrlý a alergický na všechno

Byl to fajn chlap. S ničím si nelámal hlavu a slovo deprese prostě neznal. Z flegmatika se však 

stal cholerik s vysokým krevním tlakem. Najednou mu vadí, jak zvoní zvonek, jakou dělá vaše 

matka polévku (vždycky mu chutnala), rozčiluje se u zpráv a celý svět je nespravedlivý. 

Příčinou jeho chování bude pravděpodobná zmatenost ze současné situace. Má dvě ženy a 

neví, co si s tím počít. 



Tip #29

Mluví o smyslu života

Nemusí mu být přes čtyřicet. Najednou se pozastavuje nad tím, jaký je smysl žití. Přitom je 

fotbalový fanoušek a tráví polovinu života u televize. Díky nové známosti cítí, že se může žít i 

lépe, a znovu nabírá sílu. Přemýšlení o smyslu celé existence k životním změnám patří. 

Tip #30

Utrácí děsivě peněz

Šetřil na důchod a nechal by si pro korunu vrtat koleno. Shlédla jste zběžně jeho výpis na 

kreditní kartě a v polovině se začnete dusit. Obrat je dvounásobný, ale nové zařízení či 

dovolenou doma nevidíte. Kam se poděly všechny peníze? 

Tip #31

Má jiný time management

Nikdy nechtěl, abyste ho pronásledovala v kanceláři a volala mu, jak se má. Najednou to však 

od vás vyžaduje. Nejspíše proto, aby se ujistil, že nemáte chuť ho navštívit, když on, bohužel 

fiktivně, pracuje na novém projektu.

Tip #32

Když vám volá ze služební cesty, je jiný

Vždycky byl na služebních cestách osamocený a chtěl, abyste mu vyprávěla, co je nového 

doma. Nyní, když vám volá, slyšíte, jak volá z venku. Proč není na pokoji nebo uvnitř? Navíc 

má jiný hlas a už nemá chuť se vybavovat jako dříve. 

Tip #33

Nechce s vámi chodit za společnými přáteli

Všechny dovolené, volný čas a oslavy trávíte v kruhu společných přátel. Každý pátek chodíte 

na pivo do jedné hospody s jedním spolkem. Poslední dobou jste však osamocena. 

Společnému trávení času se starými známými se vyhýbá. 



Tip #34

Má nové známé a nechce vás mezi ně brát

Pokud s vašimi společnými přáteli netráví volný čas, s kým ho tedy tráví? Zjistila jste, že si 

najednou volá s neznámými lidmi a má se k nim velice přátelsky? Vypadlo z něj, že “Tony“ ho 

pozval na grilování a že tam bude spousta nových lidí? A proč jeho nové přátele neznáte vy?

Tip #35

Tráví s vámi povinný čas

Pokud jste pro něj překážkou v jeho nové známosti, ví, že s vámi musí pořád trávit alespoň 

nějaký ten čas. Začíná si tak plánovat přesné časy vaší večeře a už není jedno, jestli budete 

jíst v sedm nebo v osm. Vyžaduje najednou přesný plán vašich činností a zapomeňte na 

spontánní výlet nebo večer. 

Tip #36

Máte najednou hromadu chyb

Chyby, které měl na vás rád, jsou najednou obrovským problémem. Vadí mu styl vašeho 

účesu, nenávidí, jak si pilujete nehty a připomíná, jak jste podobná vaší matce. Dříve si ani 

nevšiml, že máte nový parfém, a dneska z něj má záchvat, jak je hrozný. Vaše kamarádky 

měl vždycky rád, a najednou je odsuzuje. 

Tip #37

Přestane vám důvěřovat

Ano, spíše je to k smíchu. Vy máte noční můry z jeho nevěry, a on se začne vyptávat, co 

děláte a s kým. Začne vás podezírat z nevěry a je jako policejní pes. Jeho roli hraje tak 

dokonale, až se z toho sama cítíte provinile. Někteří nevěrníci se takto chovají. Vlastní pocit 

vinny přehazují na druhého, a tím si vsugerovávají, že i vy jste určitě nevěrní. 



Tip #38

Fyzicky vás napadne

I to se bohužel stává. Váš partner neunese vaše výčitky a fyzicky zaútočí. Je to zkratkovité 

jednání v situaci, kdy si neví sám rady. Jediným východiskem je pro něj násilí. Vezměte nohy 

na ramena a utíkejte pryč. A buďte ráda, že si ho vezme jiná. Takového lotra si nezasloužíte. 

Tip #39

Začne se starat o společný majetek a dělá pořádek

Ač se vám to nemusí zdát, i toto může být znak nevěry. V tomto případě však vaše druhá 

polovička již přemýšlí o exitu. A aby byl majetek v pořádku pro případný rozvod, musí být za 

dobrého manžela. 

Tip #40

Schovává účtenky a doklady

Přesto, že máte společný rozpočet, jeho účtenky z peněženky zmizely. Nemůžete najít ani 

telefonní vyúčtování, šanon s účetnictvím, jeho doklady. Vše jako by zmizelo z povrchu 

zemského. Pokud se dočkáte zamčené skříně, zpozorněte také, něco tají.

Tip #41

Začne vás podporovat v nezávislosti

Nedostudovala jste vysokou školu kvůli prvnímu dítěti a jemu to nevadilo. Byl živitelem rodiny 

a chtěl se o vás postarat. Pokud má novou známost, budete mu ale přítěží. Jeho výčitky ho 

nepustí do opouštění, pokud zůstanete bezprizorní. Lépe se opouští silná a nezávislá žena. A 

tu teď z vás chce udělat. Nedává vám tedy přihlášku na vysokou školu proto, abyste prostě 

byla jen vzdělanější.



Tip #42

Chce být nějakou dobu sám

Ale no tak! Nebuďte už naivní. Nejméně bolestná výmluva pro ukončení vztahu. Málokdo je 

však natolik na výši, aby dal přednost samotě místo nefunkčního vztahu. Pokud vedle sebe 

nemáte vztahově vysoce inteligentního jedince, počítejte s tím, že jen potřebuje přesídlit do 

nového vztahu. 

Tip #43

Jede s kluky na dovolenou

Oba dva dřete jako zběsilí. Na dovolené jste nebyli několik let a slíbili jste si, že až vyděláte 

pořádný balík, budete se válet někde v exotické zemi. On přišel s oznámením, že jede na 

dovolenou s partou svých známých. Chce si prý odpočinout a přemýšlet o vašem vztahu. 

Pokud si s vámi není jistý, proč si s vámi nepromluví, a poté pojedete do toho ráje?

Tip #44

Chce, abyste navštívila psychologa

Sice cítíte, že váš vztah není úplně ideální a že by potřeboval oživit, nejste však rozhodně 

v životní krizi. Partner vás však najednou přesvědčuje, jak jste labilní osoba, která potřebuje 

odbornou péči. A proč to dělá? Může to být holá vypočítavost. U rozvodu je psychická labilita 

matky jistě posuzována, pokud se jedná o svěření dětí do péče, nemyslíte? Pokud budete v té 

době docházet k vašemu psychologovi, těžko budete okolí vysvětlovat, že jste vlastně 

v pohodě.

Tip #45

V sexu je jiný

Poslední dobou máte pocit, že se milujete s někým cizím. Vymýšlí nové polohy a kouká na vás 

chladnýma očima. Kromě toho cítíte, že máte ze sexu menší prožitek. Již nejde o intimní 

splynutí dvou duší, ale o spartakiádní sestavu dvou těl. S emocemi to jednoznačně nemá nic 

společného. 



Tip #46

Milujete se stále méně

Kromě toho, že je v sexu jiný, četnost vašich sexuálních aktivit je stále menší. Pokud vy máte 

chuť, musíte ho přemlouvat nebo se prostě smířit s tím, že do konce života budete žít bez 

milování. Může se sice vymlouvat na hodně práce, migrénu nebo věk, vy ale víte, že něco není 

v pořádku. 

Tip #47

Osloví vás jiným jménem

Když se milujete, zašeptá vám do ucha jiným jménem, nemůžete uvěřit svým uším. Nemusí 

se to stát jen při intimnostech. Díky tomu, že tráví život se dvěma ženami, může se to stát. 

V takovém případě se hlavně nenechte přesvědčit, že šlo jen o náhodu a nebyl při smyslech. 

Byl, jen se prostě spletl. 

Tip #48

Nechce si s vámi vyrazit mimo váš rajón 

Chodíte po celá léta do stejných restaurací. Máte také občas chuť vyrazit i na druhou stranu 

města a zajít konečně do té nové čínské. On má však tunu výmluv, proč tam nejít a proč zase 

jít do té staré osvědčené. Je tedy pravděpodobné, že v těchto neznámých restauracích tráví 

čas s někým jiným, a bylo by krajně nepříjemné se před obsluhou přetvařovat, že?

Tip #49

Je z něj cítit sex při návratu domů

Pokud nestihnul sprchu, může vás to potkat. Je rozcuchaný a je z něj cítit intimnost s jinou 

ženou. On sám to necítí a vás považuje za blázna, vy ale moc dobře znáte tu vůni intimnosti. 

Nenechte se obalamutit a věřte své intuici. 



Tip #50

Ztrácí zájem o rodinu 

Třídní schůzky mu nic neříkají a už si ani nepamatuje, co jeho dcera studuje a kolik jí je. Je

zahleděný jen do svého života a vůbec si neuvědomuje, že zanedbává své nejbližší. Jeho ani 

vaše rodiče už ho vůbec nezajímají a jediné, co absolvuje, jsou nedělní povinné obědy, u 

kterých je přítomen jen tělem, duchem ne. 

Tip #51

Zapomíná na výročí a důležité události

Vaše výročí seznámení si vždycky pamatoval a jednou z vlastností, které jste u něj obdivovala, 

byla právě jeho štědrost. Zahrnoval vás dříve dárky a květinami, letos poprvé zapomněl, i 

když má v kalendáři svatého Valentýna označeného s velkým vykřičníkem. Jak tedy mohl 

zapomenout?

Tip #52

Mluví jako JÁ, ne MY

Někteří lidé takto mluví odjakživa. Pokud váš partner patří do této skupiny, 52.tip vynechejte. 

Pokud jste však vždycky byli “MY“, a najednou je on sám, zastavte se. Mluví tak před vašimi 

známými, v práci, a dokonce i před vlastní rodinou. Tak co se tedy děje?

Tip #53

Dohazuje vám nové partnery

Ano, to je vrchol drzosti, může se vám to ale také stát. Bylo by pro něj pohodlnější, abyste ho 

opustila vy, místo on vás. Bude vám nabízet doprovod na ples, protože on to nemůže stihnout,

a najednou vás seznamuje s takovým počtem jeho známých, že nevíte, kam dříve. 

Tip #54

Mezi lidmi je jen váš kamarád

Nejste žádná chobotnice a nikdy jste nevyžadovala dotyky na veřejnosti. Považujete však za 

normální, že vás partner občas chytne za ruku, obejme nebo prostě jen pomůže do kabátu. 

Ten váš se však poslední dobou chová před vašimi známými spíše jako kamarád než partner. 



Když se k němu přiblížíte, ihned se odtahuje a jakýkoliv dotyk je mu nepříjemný. Nechce 

přece, aby ho někdo viděl s dvěma ženami a hlavně, co kdyby se to dozvěděla jeho nová 

známost? 

Tip #55

Kouká po jiných ženách

Nikdy neměl potřebu se otáčet za každou blondýnkou, i když se mu ženy jako každému 

chlapovi líbily. Díky jeho nové známosti se v něm však probudila nová energie a cítí se pro 

ženy mnohem přitažlivější. A tak se otáčí za každou, která má dvě nohy a je jí pod třicet. 

MĚNÍ SE VAŠE OKOLÍ...

Tip #56

Vaši přátelé jsou jako vyměnění

Když se sejdete na pátečním pivu, vaše společné přátele nepoznáváte. Kromě toho, že on je 

s novými přáteli bůhvíkde, vaši staří přátelé jsou jako vyměnění. Ani se neptají, kde je, a jsou 

najednou starostliví, ptají se, jak se vám vede a jestli je všechno v pořádku. Nejspíše již 

poznali jeho druhou polovičku a nikdo z nich nemá sílu vám říci pravdu. Celý večer se cítíte 

jako nemocná, přitom se dle vás nic neděje. 

Tip #57

Jeho sekretářka se změnila

Byly jste skoro přítelkyně a vždy když vás viděla, daly jste spolu kávu a pobavily se. Před 

vámi dnes ale stojí chladná jako led, a i když jste se dohodly na tykání, jste pro ni paní. Proč 

vás už nemá ráda tak jako dříve?

Tip #58

Vaše kamarádka nemá vůbec čas

I když jste každá byla zaneprázdněná, našly jste si na sebe alespoň chvilku. Najednou není 

schopná s vámi zajít ani na kafe a na ICQ má vyhýbavé odpovědi. Když začnete mluvit o 

partnerských problémech, reaguje úplně jinak než obvykle. Pokud si s ní rozuměl i váš partner 

a často jste trávili čas ve třech, zpozorněte. 



Tip #59

Dostáváte dárky, o kterých nevíte

V oblíbeném květinářství se zastavíte pro čerstvé květiny do vázy a vaše známá prodavačka 

se vás ptá, jak se vám líbila ta obrovská kytice k narozeninám. Vzhledem k tomu, že je léto a 

vy máte narozeniny po Vánocích, její dotaz vás zaskočí. Ji pravděpodobně naopak vy, když 

váš partner při kupování květin přímo zářil. 

Tip #60

Váš právník prosí o generální plnou moc pro manžela

Nevím, zda jste právně zdatní, ale pokud dáte někomu plnou moc, vlastně mu tím umožňujete 

jednat za vás v důležitých záležitostech, brát si půjčky nad 100.000 Kč, prodávat a nakupovat,

jak se mu zlíbí, bez vašeho vědomí. Pokud netrpíte závažnou duševní chorobou, nikdy mu 

generální plnou moc nedávejte! Chtějte vědět, na co ji chce a hlavně proč.

Tip #61

Vaše děti mají novou tetu

Vaše desetiletá dcera se zmínila, že byli s tatínkem u nové tety a že jim dala čokoládu. Vy jste 

byla na služební cestě a o žádném výletu jste do té doby nevěděla. No, paráda, pokud váš 

milý neobjevil zatajované příbuzenstvo, honem rychle mu zabalte kufry. 

Tip #62

Vaše děti mají s tatínkem tajemství

Při rozhovoru se od vašeho dítěte dozvíte, že má s tatínkem tajemství. Jaké tajemství? No to 

vám nemůže říct. Tatínek prostě své dítě trochu zneužívá a díky dětské naivitě úctyhodně 

kryje své aktivity s cizí ženou. 



Tip #63

Vaše přítelkyně jsou z něj PAF

Žádný Delon ten váš nikdy nebyl. Jeho pleš a pneumatika vám sice při pohledu na Redforda 

v televizi neseděly, ale byl zase hodný a nepil. A hlavně jste věděla, že je pro vaše rozvedené 

a lačné kamarádky nezajímavý typ. V poslední době od nich však slýcháváte úplně něco 

jiného. Přímo se z něj rozplývají. Jak je teď milý a vypadá mladší. On nejspíše jen nabyl jistotu 

a umí to s ženami lépe než dříve (samozřejmě pokud si nenechal nastřelit vlasy a nezhubnul 

dvacet kilo).

Tip #64

Jeho kamarádi vám lžou

Začínáte být hysterická a jisté okolnosti se vám přestávají zdát. Takže si začnete ověřovat a 

ejhle, jeho kamarádi se neshodují v odpovědích. Jeden tvrdí, že byli na fotbale, a ten druhý, 

že v posilovně. Pokud nemá za přátele sklerotické hlupáky, nebude tu něco v pořádku. 

Tip #65

Vaše děti mu přestávají rozumět

Vaše domácnost začíná houstnout. Snídaně i večeře trávíte bez něj a vaše děti se začínají 

ptát, co se s tátou děje. Proč je najednou jiný, chodí jinak oblíkaný a nemá na ně čas. Ano, 

nemá čas ani na vás. Jaké překvapení, že vaše děti si toho všímají stejně jako vy. 

Tip #66

Jeho rodiče s vámi přestali komunikovat

Sice jste nemusela s tchýní trávit dovolené, váš vztah byl ale vcelku vřelý. Jednou měsíčně 

jste je zvala na nedělní oběd a dokonce jste se nepohodli až do dezertu. Poslední měsíce je 

najednou váš tchán zaneprázdněný, a to je v důchodu! Pokud jste jim nedala tvrdé hovězí 

k sežvýkání protézou, mají nejspíše novou snachu. 



Tip #67

Na jeho firemní párty se cítíte pod psa

Vždycky jste chodila na jeho firemní večírky ráda. Jeho kolegové byli fajn a dalo se tam 

pořádně odreagovat, nikdy jste neměla pocit nutného doprovodu. Galantnost jeho kolegů se 

však vytratila, u jednohubek najednou stojíte sama a při navázání konverzace cítíte křečovité 

úsměvy. 

Tip #68

Ozývají se vaši ex-partneři

Nechtěla bys zajít na kafe? Tak tuhle větu slyšíte nějak často, co se děje? Proč se najednou 

všichni vaši bývalí partneři a nesmrtelní naháněči ozývají? Buď jste po nové plastice a bydlíte 

na malém městě nebo se městem rozšířila zpráva, že budete brzy volná. 

NEPŘEHLÉDNUTELNÉ, NEOMLUVITELNÉ, DĚSIVÉ...

Tip #69

Anonym

Letíte k telefonu (kéž byste ho nestihla) a na druhém konci vám neznámá osoba vylíčí, co 

všechno manžel dělá. I to se vám může stát. Pokud však manžel není prezident spojených 

států nebo roková hvězda a vy už nedůvěrou nespíte, vaše přítelkyně na telefonu bude 

nejspíše mluvit pravdu. 

Tip #70

Najdete kondomy

Berete antikoncepci a kromě toho máte na kondomy alergii. Před praním mu vypadne z kapsy 

u kalhot. Jednak je váš partner totálně naivní a nepozorný, ještě k tomu to od něj máte 

potvrzené a sečtené. 



Tip #71

Začnete mít gynekologické potíže

Chodíte pravidelně na prohlídky a svou intimní hygienu se staráte. Po posledním sexu 

s partnerem se však necítíte úplně v pohodě, vaše trápení vyvrcholí návštěvou lékaře a 

tabletami na zánět. Pokud nemáte běžně gynekologické potíže, začněte pátrat.

Tip #72

Poštou vám přijdou tablety na lepší erekci

Koukáte na to jako blázen. Nejenom že jste právě pošťačce zaplatila 400 Kč za něco, co jste si 

vy neobjednala. Zjišťujete, že jste zaplatila takovou děsivou cenu za tablety na lepší erekci. 

Chce mít s vámi lepší sex, když už ho provozujete jednou za měsíc z nutnosti? A proč je tak 

hloupý, že si nechává takové tablety zaslat domů? I takový případ se stal. 

Tip #73

Ve služebním kufru máte překvapení

Konečně přijel ze služební cesty, tak mu alespoň pomůžete vybalit kufr, zatímco se sprchuje. 

Když na vás vypadne lubrigační gel, nevěříte svým očím. Prý vám chtěl udělat dobře. Tak proč 

je otevřený? Prý ho zkoušel. Tak mu ten kufr zase zabalte. Vy už jste si zkusila taky dost.

Tip #74

Jiná žena řídí jeho auto

Známá se vás při rozhovoru zeptá, proč jste prodali auto. My neprodali auto, jak jsi na to 

přišla? Vaše známá prostě viděla jinou ženu, jak řídí vaše rodinné auto. Jak je to možné? 

Pokud nemáte novou chůvu, on má nejspíše novou známost. 

Tip #75

Objevíte u “ženský předmět“

V jeho autě jste objevila rtěnku, v jeho kosmetické tašce je dámský deodorant, v jeho 

kanceláři je dámská šála. Vy se jen nesnažte si to omluvit. 



Tip #76

Nalézáte cizí vlasy

V jeho posteli najdete černé vlasy, a vy jste blondýnka. Bude se snažit to svést na uklízečku, 

vzduch nebo vaši barvoslepost. Tak proč má ty vlasy na kabátu, v posteli, všude? A proč jsou 

černé, když vy jste blondýnka?

Tip #77

Byl viděn při intimní konverzaci

Přátelé jsou věrní a za pár hodin to z nich vymlátíte. Tak co se stalo? Co viděli? 

Pravděpodobně byl váš partner zahlédnut někde, kam běžně nechodí. Bohužel tam zrovna byl 

někdo z vašich známých. A byl viděn s někým při činnosti, kterou by měl dělat maximálně 

s vámi. 

Tip #78

Na fotkách z pánské dovolené je pořád sám

Vaše manželství prochází nějakou dobu chladným obdobím. On se odjel odreagovat na 

dovolenou s kamarádem. Po příjezdu byste ráda viděla fotky, k nim se ale dostanete pracně 

až po přemlouvání. Jak to, že je na fotkách jen on? Kamarád se prý nerad fotí.

Tip #79

Najdete účtenku od hotelu

Vždycky byl nepořádný a v peněžence měl tuny účtenek a dokladů. Jeho nepořádnost se mu 

však nemusí vyplatit. Při třídění nepořádku jste našla účtenku za hotel, bohužel si váš drahý 

neobjednal jednolůžkový pokoj. Pokud vám tvrdí, že ho neměli, zkuste si do hotelu pod 

nějakou záminkou (například jste účetní a potřebujete jména osob) zavolat. Pravdu budete 

znát hned.



Tip #80

Dostáváte najednou drahé dárky

Poslední dárek jen tak jste dostala před dvěma roky. Byl tehdy opilý a chtěl se ukázat před 

kamarády. Proč tedy najednou dostáváte květiny, nové hodinky a slibované víkendy 

v Benátkách? Zamiloval se do vás znovu, nebo má jen ohromné výčitky svědomí z nevěry?

Tip #81

Má nového koníčka

Ať už je to lezení po skalách nebo sportovní auta, rozhodně byste to do něj neřekla. Chová se 

jako hlupák a je nadšený do oblasti, kterou dříve obvykle nenáviděl. 

Tip #82

Je mu lhostejný čas

Jste alergická na pozdní příchody a byli jste vždycky dohodnutí, že bude na schůzky chodit 

včas. A tolik let vám to fungovalo, až nyní. Jako by plul v meziprostoru a bylo mu všechno 

jedno. Nerespektuje čas a chodí si, jak se mu zachce. Je roztěkaný a vůbec si nepamatuje, co 

jste mu řekla před pěti minutami. 

Tip #83

Tráví na počítači hodně času

Pokud není programátor před dokončením velkého projektu, netrávil nikdy na počítači tolik 

času. A už vůbec se nestávalo, že rychle zavírá okna, když se v jeho pracovně vynoříte. Také 

si poslední dobou všímáte, že nemáte ve společném počítači historii vyhledávání ani se vám 

nenabídne ICQ po přihlášení. 



Tip #84

Začne víc uklízet auto

V autě měl nepořádek stejně jako v bytě. Auto byl jeho hrad a nikdy se vám nepodařilo ho 

přesvědčit, ať si uklidí. Když pro vás naposledy přijel v naleštěné káře s vůní vanilky, myslela 

jste, že nastupujete do cizího auta. Proč má najednou tak uklizeno a kvůli komu se tak mění?

Tip #85

Přestala jste prát jeho košile

Zjistila jste, že vám ubývá oblečení na praní. Ale ne vaše či dětí, pouze jeho. Najednou má 

košile čisté a nepotřebuje je prát. Když se ho na optáte, překvapeně zjišťujete, že vám nechce 

přidělávat práci a dává je teď do čistírny.

Tip #86

Když nejste doma, není tam ani on

Musela jste odjet na služební cestu. Nedá vám to a zkusíte domů zavolat, říkal, že se bude 

koukat na fotbal a pak půjde spát. Kde je ve dvanáct v noci, pokud neusnul tvrdě po prášcích 

na spaní?

Tip #87

Začne se dívat na porno

Sexuální apetit se mu zvyšuje, tak si pořídil pár DVD. Otřeseně mu kazety hodíte na stůl při 

snídani, dostanete zpět maximálně chlípný úsměv. Vždycky byl přece normální a tohle 

nepotřeboval. Nejspíše se jako nový Don Juan potřebuje naučit co nejvíce sexuálních technik. 

Tip #88

Koupil drahý dámský oděv, ale vy jste nic nedostala

Objevila jste účtenku z Wonderbra a víte, že si takovou podprsenku nemůžete dovolit. Pokud ji 

nekupoval jeho matce, vypadá to na problém. 



Tip #89

Ruší vám dlouholetou tradici

Každý první jarní den jste vyráželi na oblíbenou Šumavu, dali si pivo v autě a oslavili příchod 

jara. Je to první trapné jaro, které už nebude slavit. Prostě se život mění a on s ním, nebuďte 

tak sentimentální. Pokud má novou známost, magické momenty s vámi mu samozřejmě 

nebudou po chuti. 

Tip #90

Obviní vás z jeho depresí

Je roztěkaný, zapomnětlivý, vznětlivý a ještě k tomu ho rychlý úbytek kil vyčerpal. Za všechno 

ale můžete vy. Díky vám je ve stresu a musí si od vás odpočinout. 

Tip #91

Stěžuje si na vás přátelům

Nejenom, že si stěžuje vám osobně, dělá to i mezi vašimi společnými přáteli. Prý už nejste 

taková jako dříve (a jak byste mohla, když on se chová jako pomatenec) a není s vámi žádná 

zábava. Výborně, on je nevěrný a vy ta špatná. 

VÁŠ VZTAH NEVĚŘE NAPOVÍDÁ...

Tip #92

Neumíte řešit spory

Od samého začátku vztahu jste před problémy utíkali. Vzniklou hádku jste zahladili sexem 

nebo mávnutím ruky a nechali problémy zahnívat. Nemůžete se nyní divit, že je vaše druhá 

polovička nespokojená a hledá si příjemně jinde. 

Tip #93

Nerozumíte si v sexu

Neumíte si to prostě vyříkat. Vy nemusíte orální sex, a on ho zbožňuje. Váš sexuální barometr 

klesl pod sedmičku (hodnocení 0-10) a sex je chladný jako podzimní ráno. 



Tip #94

Byla jste mu v minulosti nevěrná 

Vaší nevěrou v minulosti se mohla vzájemná důvěra narušit, a tím i celý partnerský vztah. 

Pokud vám nevěru skutečně neodpustil a neudělal za vším tlustou plnou čáru, může se vám 

nyní pomstít. 

Tip #95

Jste extrémně žárlivá

Jste hysterická pokaždé, když se usměje na jinou ženu. Padáte do mdlob, když vyráží na 

pánskou jízdu. Díky vaší žárlivosti se však vaše druhá polovička mohla cítit tak svázaná, že si 

zábavu doopravdy hledala jinde.

Tip #96

Jste workoholička

Nejste žádná holka na doma a chcete si zařídit život po svém. Váš nejlepší kamarád je PC a 

volný víkend je pro vás snem. Jen jste se u té honby za kariérou zapomněla podívat, co dělá 

váš partner o osamocených večerech sám. 

Tip #97

Nenávidíte jeho přátele a on ty vaše

Rozdílní přátelé nikdy nedělají dobrotu. Pokud vy nesnesete ty jeho, jak můžete snést jeho 

samotného? Vždyť on sám si k sobě vybírá lidi stejné povahy. A pokud jste takto rozdílní, jak 

dlouho bude trvat, než si najde někoho mezi svými?

Tip #98

Nemáte společné zájmy

On je nadšený cyklista, a vy televizní šílenec. On vás tahá na kolo, vy jeho pod deku. Ani 

jednomu však ve světě druhého není dobře. Pokud s ním však nesdílíte jeho touhy, bude si u 

nich vždy hledat náhradu. A to dříve nebo později. 



Tip #99

Neumíte hovořit o penězích

I když se vám to bude zdát jako banalita, nedostatečná komunikace o penězích může rozložit i 

dobrý partnerský vztah. A to hlavně pokud má peníze jeden rád a druhý k nemá žádný vztah. 

Pokud je zamilovaný do peněz, a vám je to fuk, rozhodně mu to bude vadit. 

Tip #100

Vzal si vás kvůli rodičům

Takové zjištění bolí a mnohým se to stává. Díky víře nebo silné autoritě syn či dcera svolí a 

proti své vůli si nemilovaného partnera vezmou a dobrovolně trpí. Aby si však trápení 

zpříjemnili, vyhledávají náhodné známosti. 

Tip #101

Intuitivně to prostě cítíte

Nemusí mít rtěnku za ušima, chovat se provinile ani chronicky lhát. A vy to přesto cítíte. 

Ženská intuice je dobrým vodítkem a nenechte se obalamutit. Většinou je na procento přesná 

a jen nějakou dobu trvá, než se vám potvrdí. 

NAŠE DALŠÍ PRODUKTY:

Osobní poradenství

Nevíte si rady se svým partnerem a procházíte životní krizí? Zapracujte na 

sobě s námi, zkušenými odborníky, osobně!

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

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  



   Semináře osobního růstu

   Chcete se ještě více vzdělávat a dozvídat se zajímavé informace?

   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

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

   Emailové kurzy a knihy 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


