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www.merrell.sk

Keď sa štýl snúbi s funkčnosťou 
Značka MERRELL prináša do sveta outdooru zmysel pre krásu. Kombinuje vkus a prepracované funkčné 
prvky a oslovuje tak čím ďalej viac žien. Vedia, že MERRELL ponúka pohodlie a eleganciu pre každú príležitosť. 
Dôkazom je aj najnovšia kolekcia dámskych sandálov. 

www.mer

Whisper Bandeau

Zaujímavé schôdzky  
„Mala som asi šesť rande a každé svojím spôso-
bom stálo za to. Jedno bolo so zábavným šou-
menom, pekne oblečeným, ale presvedčeným 
budhistom. Zistili sme, že nám to nejde dohro-
mady. Potom som sa asi trikrát stretla s chlapí-
kom, ktorý mi povedal, že ak nelyžujem, tak to 
nemá význam. Takže znova nič. Ďalší nádejný 
adept netrafil na dohodnuté miesto a hoci mal 
auto, nechal ma ísť hromadnou dopravou v zi-
me cez celé mesto. Na mieste som potom zistila, 
že je asi o desať rokov starší a desať centimetrov 
nižší, ako tvrdil. To ma odrovnalo. Ďalší prišiel 
v železničiarskej uniforme napriek tomu, že tvr-
dil, že nepracuje a rozprával neslušné vtipy. Iný 
mi po schôdzke posielal oplzlé esemesky, uva-
žovala som, že si zmením číslo. Našťastie prestal. 
Na týchto mužoch vidím, ako si veria, chvália 
sa a často do inzerátov aj klamú. Pritom hľadajú 
vlastne ošetrovateľku, kuchárku a upratovačku 
v jednej osobe. Rozhodne sa nechystajú cho-
diť s vami do divadla, alebo dokonca tancovať! 
Nie som žiadna Claudia Schiffer, ale pekne sa 
obliekam, maľujem, nemám nadváhu a starám 
sa o seba,“ vysvetľuje sympatická pani Milka.

Je to on?
„Po všetkých mojich peripetiách sa mi koneč-
ne jeden zdal ako ten pravý,“ usmieva sa Milka. 
„Iskrilo to medzi nami a bol tiež jediný, ktoré-
ho som po čase pozvala k sebe domov. Pano-
vala medzi nami taká dôvera, že aj milovanie 
bolo krásne. Nemala som v živote veľa mužov 
a týmto chcem upokojiť všetky ženy – verte, že 
vzťah sa dá začať so všetkým, čo k nemu patrí, 
bez ohľadu na vek. Bohužiaľ, tento chlap, kto-

rý presne vedel, čo chce, mal ma rád a netúžil 
po žiadnej mladici, podnikal. Nemal na mňa 
dosť času, stretávali sme sa zriedka, z hodiny na 
hodinu, až to časom začalo byť pre nás oboch 
neúnosné. Vedela som, že nechcem byť stále 
na ihlách, kedy zavolá, nemohla som mu po-
máhať vo firme tak, ako si predstavoval a tiež 
som chcela mať aj svoj pokoj. Po jednej roztržke 
sme už ani jeden nezdvihli telefón a nezavolali 
si. Stále to bolí, ale odvtedy som si dala pauzu. 
Viem, že starší šarmantní chlapi určite existujú, 
ale čo ich mám na ulici loviť lasom? Myslíte, že 
ich môžem len tak osloviť? A na internete sa 
nevyznám. Aj tak však verím, že sa to podarí,“ 
uzatvára svoj príbeh Milka. 

 

 toho pravého, 
 štyridsať

Nebojte sa Nebojte sa 
lásky vo vyššom lásky vo vyššom 

veku! veku! 

Ešte stále nás nikto neučí, ako 
si hľadať partnera, o to tažšie 
to majú ľudia v zrelom veku. 
Túžia po úprimnom vzťahu, ale 
to, čo prežili, im neraz bráni byť 
spontánnymi v zoznamovaní. 
Majú veľa obmedzujúcich pre-
svedčení a predsudkov, a tiež 
nedostatok odvahy niečo si začať. Neraz je za 
tým skrytý vplyv okolia, ktoré obyčajne po-
dobné pokusy odsudzuje… Hlavne deti bývajú 
pohoršené, keď si ich rodičia nájdu nového 
partnera. Zaľúbenosť však limity veku ne-
pozná. Práve vo vyššom veku človeku chýba 
láska, porozumenie. Samotu vo vyššom veku 
znášame omnoho ťažšie, ale robíme to, lebo 
strach z riskovania a nadväzovania nových 
vzťahov nás obyčajne paralyzuje. Takže sa 
dobrovoľne uzatvárame a uspokojíme sa 
s pevnou pôdou pod nohami, lebo to je väč-
šia istota. A keďže s vekom klesá frustračná 
tolerancia, mnoho ľudí sa stane obeťami svo-
jich obáv a radšej poprie svoje túžby. 
Nájsť vysnívaného partnera je aj o nastavení 
hlavy a postojoch, ktoré máme. To, ako sa 
dívame na svet okolo seba, súvisí s tým, či si 
vhodného partnera všimneme. Miesto, kde 
ho hľadať, sa dá ťažko vopred naplánovať, ale 
istotne nepríde za nami domov. Treba aktívne 
žiť. Podniknite veci, ktoré máte odložené nie-
kde na zozname v kolónke raz, keď… Žiadne 
čakanie na vhodnú príležitosť. ■ 

životná 
a partnerská 
koučka

Janette
Šimková

Zahoďte predsudky

Čo na to odborníčka

  
 štyridsať

UŽITOČNÉ TIPY
✔ Na stránke www.stretni.sk je aj kolónka 50+.
✔ Na  www.sk.sms-contacts.com sa môžete zo-
známiť do 60 rokov.
✔ Zoznamka www.partnernaurovni.sk sa špeciali-
zuje aj na zoznamovanie seniorov.
✔ Na www.zoznamkaazet.sk nájdete všetky veko-
vé kategórie rozdelené podľa toho, či hľadáte váž-
ny vzťah, priateľstvo alebo niekoho na voľný čas. 


