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Tento materiál můžete volně šířit s uveřejněním odkazu www.mujvztah.cz



Tip # 1

  Udělejte si piknik na venkově

Vyjeďte s partnerem na venkov udělat si piknik. Kupte si něco dobrého k jídlu a pití. 

Vylezte na kopec, rozbalte deku a piknik, pozorujte mraky. Zahrajte si dětskou hru a 

poznávejte v nich zvířata či předměty...

Tip # 2

  Dejte partnerovi nezapomenutelná slova

Kupte vašemu partnerovi dlouhou růži. Položte ji na postel a k ní přiložte lísteček 

s nápisem:

“Děkuji ti, že jsi přišel/a do mého života“

Tip # 3

  Inspirujte se rodiny

Zavolejte partnerovým rodičům a zeptejte se, co měl/a jako malé dítě nejradši nebo po 

čem toužil/a. Až budete mít výročí, kupte to.

Tip # 4

  Potěšte partnera úsměvem

Až půjde váš partner z práce, přesně v tuto dobu mu pošlete SMS se zněním:

“Dnes jsem na tebe celý den myslel, myšlenka na tebe mi dělá tolik dobře“



Tip # 5

  Připravte nečekané setkání

Obvolejte partnerovi přátelé, které dlouho neviděl a má je rád. Pozvěte je na dobré jídlo. 

Jemu nic neříkejte, překvapte ho svíčkami a příjemnou atmosférou. 

Tip # 6

  Splňte mu sen

Toužil váš partner po kariéře zpěváka? Zařiďte mu nahrání jeho vlastního CD. Nebo se 

chtěl váš partner proletět stíhačkou? Všechno je možné. Takové služby můžete objednat 

např. na www.denjaksen.cz . Poukázku mu dejte v romantické chvíli, na obálku napište:

“Chtěl bys změnit své sny ve skutečnost?“

Tip # 7

  Udělejte zamilovanou kolekci 

Vyberte fotografie, které zachycují vaše šťastné chvilky. Z nich vytvořte fotomontáž, 

kterou nechte zarámovat. Partnerovi jí dejte k výročí nebo k narozeninám se slovy:

“Přinášíš štěstí do mého života“

Tip # 8

  Buďte při partnerovi v nemoci

Pokud váš partner onemocní, vezměte si na jeden den volno. Starejte se o něj, uvařte si 

společně hodně čaje, půjčete si oblíbené filmy a prostě s ním buďte.



Tip # 9

  Pochvalte svého partnera mezi lidmi

Když jste s přáteli na večeři, pochvalte svého partnera. Řekněte například: „Vendula dělá 

nejlepší borůvkový koláč co znám“. Přitom vašemu partnerovi stiskněte ruku.

Tip # 10

  Prostě poděkujte

O samotě popřemýšlejte, v čem vám váš partner pomohl a co byste bez něj nedokázali. 

Napište si takové prohlášení a u ranní kávy mu jej přečtěte. Například:

Marku, děkuji ti za to, že jsi:

 Mi pomohl v těžké době nemoci mých rodičů

 Se mnou vylezl na nejvyšší horu v Alpách

 Že jsi mi vždy nápomocen a dáváš mi zázemí

 Že jsi skvělým tátou našich dětí

Další materiály naleznete zdarma na: www.mujvztah.cz

Vyberte si z naší nabídky e-knih

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.testy-lasky.cz

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  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. Dostanete tipy na dárky pro partnera, 

doporučíme vám zajímavá romantická místa a také nápady na 

zpestření partnerského vztahu. 

   http://www.romanticke-tipy.cz

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  Rande tak trochu jinak

Chtěli byste pro svou drahou polovičku připravit nezapomenutelné 

rande, ale nic originálního vás prostě nenapadá. Nechte se inspirovat 

naší knihou. Takové rande jste ještě nezažili!

http://www.rande-tipy.cz


