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Takov˘ch drobn˘ch náznakÛ jsou spousty a
spousty. Jen se po nich musí‰ poﬁádnû dívat.
Ale pﬁem˘‰lejme chvilku.
Co je vlastnû ‰patného na tom, aby nûkterá
holka pozvala nûkoho z nás klukÛ do kina
nebo na procházku do parku? Nic. VÛbec nic.
Neexistuje Ïádné pravidlo, které by stanovovalo, Ïe holky nemÛÏou zvát kluky na rande.
Mûly by to dûlat, máme pak pﬁíjemn˘ pocit,
Ïe o nás nûkdo stojí, a kromû toho projednou
nemusíme pﬁed tím, neÏ s nûk˘m jdeme na rande, prodûlat to

PEKLO.

TakÏe jestli tuhle kníÏku ãtou taky nûjaké
HOLKY, tﬁeba je to trkne.

ZVùTE KLUKY VÍC NA RANDE.
MÁME TO RÁDI!

Ale zpátky k tobû a tvé potenciální spoleãnici...
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JAK POZVAT HOLKU NA RANDE
Jeden dÛleÏit˘ tip — údajnû osvûdãené vûty jako:

„Co taková hezká holka jako ty dûlá v takov˘hle díﬁe?“
„Puso, dneska má‰ ‰Èastn˘ den,“ nebo
„Má‰ poránu rad‰i vajíãka namûkko, nebo
natvrdo?“
ti zaruãí jenom jedno — Ïe bude‰ trávit velkou
spoustu ãasu SÁM. Holky chtûjí, aby je kluci
zvali na rande, ale nestojí o uráÏky.
Nedá se tedy dûlat nic jiného neÏ sebrat odvahu, pﬁijít k holce, se kterou si chce‰ dát rande,
a ﬁíct nûco jako

„Nechtûla bys se mnou v sobotu veãer
nûkam zajít?“

MoÏná to není ten nejrafinovanûj‰í zpÛsob, ale
pﬁím˘ pﬁístup je obãas nejlep‰í.
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JEDNO TAJEMSTVÍ
Chce‰ na to jít trochu oklikou?
Neptej se — navrhuj.
Co je v tom za rozdíl?
No, kdyÏ ﬁekne‰: „·la bys se mnou do kina?“
odpoví ti

ANO
nebo

NE.
CoÏ je senzace, kdyÏ holka odpoví ANO,
a uÏ men‰í senzace, kdyÏ odpoví NE.
Ale kdyÏ ﬁekne‰:

„Mám dva lístky do kina, tak jsem si ﬁíkal,
Ïe bych ti jeden dal,“

do niãeho ji nenutí‰, jde‰ na to zlehka. Je to
elegantní, je to nenásilné a funguje to.
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A neÏ holku pozve‰ — rozmysli si, co budete
na rande dûlat.
Obãas je nejlep‰í, kdyÏ zve‰ holku na rande,
dát jí vybrat, nebo aspoÀ naznaãit, jak bude
rande vypadat. Ale kdyÏ si v‰echno naplánuje‰ moc do detailÛ, nebude tvÛj plán dost
pruÏn˘. TakÏe místo...
„Myslel jsem, Ïe bychom se mohli sejít ve mûstû
v 16.00, do 16.45 provést prohlídku místních
maloobchodních prodejen a pak se uch˘lit do
multikina a sledovat pﬁedstavení od 17.00.“

Zkus rad‰i...
„Jestli má‰ chuÈ, tak se mÛÏeme sejít ve mûstû
tak ve ãtyﬁi a pak jít tﬁeba do kina.“

Je‰tû bezpeãnûj‰í je...
„Co se tﬁeba sejít ve ãtyﬁi ve mûstû a pak nûkam jít?“
Tak bude‰ mít ãas zjistit si, co se to odpoledne
ve mûstû dûje, a naplánovat nûkolik rÛzn˘ch
moÏností.
Ale nejlep‰í je vÏdycky pamatovat si, Ïe
existuje nûkolik základních pravidel

pro zvaní na rande.
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• NENÍ dobr˘ nápad jít za holkou, kdyÏ je kolem ní plno kamarádek. I kdyby o nic na svûtû
nestála tolik, jako abys ji pozval na rande,
bude v rozpacích, kdyÏ ji pozve‰ pﬁed kamarádkami. A je‰tû dÛleÏitûj‰í je, Ïe TOBù bude
je‰tû hÛﬁ, kdyÏ ti odpoví NE.
• Mluv K VùCI. Nedûlej „ehm“ a „nóóó“.
Nechoì dlouho kolem horké ka‰e. ¤ekni ahoj,
zeptej se, jak se má, a pak ven s tím:

„Jestli má‰ v sobotu veãer ãas...“

Nikdy, nikdy,

nikdy

neposílej kamaráda, aby ji pozval za tebe. Je
to nechutné. Pamatuj si, Ïe holku zve‰ na rande proto, Ïe s ní chce‰ b˘t — pro nic jiného.
KdyÏ po‰le‰ kamaráda, aby ji pozval, vypadá
to, Ïe ti vlastnû nezáleÏí na tom, jestli odpoví
ANO nebo NE, a navíc pﬁed ní bude‰ vypadat
jako ÚPLN¯ ZBABùLEC. Kromû toho se
tvému kamarádovi mÛÏe ta holka taky zalíbit
a pozve ji na rande sám.
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