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Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, 
o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, 
jakých chyb se vyvarovat, abyste svého potencionálního partnera 
neodradily hned na prvním rande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám 

bez souhlasu autora je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením 

tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a úspěchy či 

neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou 

zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích 

osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tématice. 

 
 

Milé dámy,  
tento eBook jsme se rozhodli napsat proto, abychom Vám pomohli 
překonat prvotní nervozitu a obavy, že neuspějete už na prvním rande 
s mužem, o kterého máte opravdový zájem. Nechte si poradit, jak 
neudělat chyby, které by ho mohly odradit. Na jednom místě máte 
ucelený souhrn tipů od naplánování schůzky až po její zakončení. 
 
Přečtete si je a zkuste se jimi řídit, zvýšíte si šance na úspěšné 
seznámení a vyvarování se trapných situací. Navíc ušetříte čas 
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přemýšlením nad tím, na co nezapomenout před první schůzkou, co 
nezanedbat v jejím průběhu a budete zaručeně sebejistější! 
 
Po našich několikaletých zkušenostech s prací s nezadanými víme, jaké 
nejčastější chyby ženy dělají při setkáních s muži. V následujících 
tipech jsme napsali základní předpoklady k tomu, jak nezahodit šance 
hned na prvním rande. Naše tipy si přečtěte a pravdivě si odpovězte, 
zda některý bod není právě Vaší slabší stránkou, na které je třeba 
zapracovat! Vzdělávejte se a přemýšlejte nad tím, co lze na sobě 
vylepšit! 
 
Pokud se budete řídit doporučenými tipy již při následující schůzce, 
budete se jistě cítit lépe, protože budete vědět, že jste maximálně 
připravena na úspěch. Neexistuje stoprocentní lék či prostředek na 
vytvoření oboustranných sympatií, ale my máme pro Vás doporučení, 
jak první rande ihned nepokazit, přestože si jste sympatičtí! 
 
Tento eBook si přečtěte prostě proto, abyste zvýšili své šance u muže, 
který Vás zajímá. Budete vědět, čemu se určitě vyhnout a nasměruje 
Vás k hladkému průběhu schůzky a zbaví Vás pochyb! 
 
Přejeme Vám hezké dny 
 
Ladislav Hanousek a  
Dana Peterková 

 
 
 

 
1. 

NEMĚJTE 
PŘEHNANÉ 

NÁROKY 
 
Uvědomte si, že nikdo není 
dokonalý (ani Vy) a promyslete si, které z nároků na Vašeho 

Pokud při čtení tohoto eBooku narazíte na 
něco, co vám nebude jasné, nebo se budete 
chtít na něco zeptat, neváhejte napsat.  
info@akcepronezadane.cz 
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partnera (podobajícího se Vašemu ideálu) jsou opodstatněné a které 
jsou malicherné! Při prvním rande doporučuji ty malicherné 
požadavky prozatím hodit za hlavu a soustředit se na ty podstatné 
věci!  

 
2. 

UVOLNĚTE SE  
Nejde o maturitní zkoušku, ale pouze o schůzku dvou lidí, kteří se 
chtějí blíže poznat. Přehnaná nervozita spíše odrazuje. 
Nezapomeňte, že druhý je „ve stejné kůži“, tak proč být ve stresu? 
Řekněte si, že si jdete pouze popovídat a hledat vzájemné sympatie. 
Neděste se představy, že nebudete vědět, o čem mluvit a bude 
trapné ticho. Snažte se být nad věcí a v klidu! Pokud plánujete 
vyrazit na seznamovací pobyt s více účastníky, bude situace snazší a 
přirozenější. Ve skupině se případná počáteční nervozita schová a 
nějaký čas můžete jen pozorovat dění. Sama si vyberete, s kým se 
budete více bavit.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Z
V
O
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LTE VHODNÉ MÍSTO PRO SCHŮZKU 
Pokud již nejste pozvána mužem, zvolte vhodné místo setkání. 
Nejlépe takové, které znáte a kde se budete cítit dobře. Pokud 
uvažujete například o restauraci, tak zvolte tu, ve které Vám chutná 
a je dostatečný klid na konverzaci.  

Ideální také je, když znáte cenovou nabídku jídel a pití, abyste pak 
nebyla nepříjemně překvapena. Zjistěte si před schůzkou, zda 
protějšek souhlasí s Vámi vybraným místem a plánem schůzky 
(bude-li vegetarián, určitě ho neokouzlíte pozvánkou na krvavý 
steak) a zároveň už před schůzkou budete vědět, že má o Vámi 
vybrané místo a program zájem. To je pro Vás báječná zpráva, 
odpadá nervozita!  

Nenavrhujte první schůzku u Vás doma či na moc rušném místě, ať 
nepřivádíte zbytečně druhého do rozpaků, mohl by odřeknout. 
Vyberte „příjemné“ místo pro oba – restauraci, čajovnu, kino, 
kavárnu apod. Nevzbuzujte zvoleným místem setkání zbytečné 
obavy, nevhodný či „laciný“ dojem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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PŘIPRAVTE SI VHODNÉ TÉMA 
ROZHOVORU 

Sama dobře víte, co Vás baví, zajímá, jaké máte pozitivní a 
zajímavé zážitky, představu do budoucna, cokoliv, co je vhodné a o 
čem se rády bavíte.  

Také sama nejlépe víte, co se chcete muže zeptat, a tak si připravte 
taková témata, při jejichž probírání nenápadně zjistíte, jaký názor 
na to či ono má protějšek. Zapomeňte na negativní debatu, hovor o 
politice, nesnázích v práci apod., opatrná buďte také s otázkami 
z oblasti svatby a manželství, jde přeci jen o první schůzku! 
Nemusíte také probírat podrobně celou Vaši rodinu (kolik léků bere 
Váš děda), jedná se především o Vás! Zapomeňte na hovor o ex-
partnerech, pokud nechcete, aby to bylo poslední rande. 

PŘI ROZHOVORU HLEDEJTE VĚCI, CO VÁS SBLIŽUJÍ! Mohou být 
vděčným tématem ve chvíli, když Vám dojde řeč! 

 


