
Rande – jak na to?

Seznámili jste se s n kým zajímavým a chcete pro n j p ipravit rande, na které
dlouho nezapomene? Máte dlouhodobý vztah a toužíte vaše sch zky n ím oživit? Máte
obavy,  abyste  na  rande  neud lali  n jakou  zásadní  chybu?  Trápíte  se  tím,  co  na  rande

lat, kam jít, co by se druhému vlastn  mohlo líbit? Hledali jsme radu a inspiraci a našli
ji v knize Rande tak trochu jinak. Tady je pár základních tip eho se vyvarovat, aby se
z úžasného zážitku nestalo fiasko:

1) Necho te pozd . Na míst  sch zky bu te vždy rad ji o n co d íve. Být na míst
ív znamená mít as vy ešit p ípadné potíže. Nejv tší proh ešek je nechat toho,

koho jsme pozvali, ekat, a ješt  v tší než nejv tší proh ešek je nechat ho ekat
bez omluvy. Jestliže víte, že nestihnete p ijít v as, zavolejte a omluvte se,

ípadn  p ineste jako omluvu malý dáre ek.

2) Pokud se chystáte pozvat p ítele/p ítelkyni na rande ven, jte v záloze ješt
jiný plán pro p ípad, že by nevyšlo po así. Nemusíte pak rušit sch zku pouze
z d vodu dešt , sn hové vánice i orkánu a piknik plánovaný v p írod  si m žete
uspo ádat doma v obýváku.

3) jte dobrou náladu a zásobu konverza ních témat v rukávu. Nevíte, o em
si s druhým máte povídat? Bojíte se, že narazíte na n koho málo
komunikativního? Není nic jednoduššího, než se d kladn  p ipravit. Zajímavých
témat k rozhovoru najdete spoustu nap . na internetu. Sta í projít poslední zprávy
a hned jste v obraze. Až budete v úzkých, m žete probrat filmy, které jste
v poslední dob  vid li, knihy, které jste etli, p edstavení, která jste navštívili.
Jist  narazíte na n co, o em se budete rádi bavit oba dva.

Tak  co,  už  se  na  rande  t šíte?  M li  byste,  protože  povedené  rande  je  jedním
z nejp íjemn jších zážitk  – uvolníte se a prožijete spoustu legrace. Jestli ovšem stále
tápete,  kam  s  drahou  polovi kou  vyrazit  nebo  jaké  p ekvapení  jí  p ipravit,
vyzkoušejte n který z osv ených tip  z knihy, ze které jsme erpali i my.

Více tip  a rad najdete zde: Rande tak trochu jinak

http://www.rande-tipy.cz/
http://www.rande-tipy.cz/
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