
Byť tu jeden pre druhé-
ho, pozerať si zamilo-

vane do očí a šepkať 
nežné slová lásky...

NÁZOR ODBORNÍČKY
Muž sa dá
romanticky
aktivovať
Sme rôzni a líši sa aj 
náš romantický roz-
mer osobnosti. Je to 
individuálna a intímna 
záležitosť, ktorá je 
súčasťou nášho naze-

rania na svet. Pre niekoho je romantika 
nevyhnutnou súčasťou života, pre veľmi 
racionálne typy tak trochu zbytočnosťou. 
No k veľkým citom podľa mňa patrí, lebo 
dávať niekomu najavo lásku, sa bez istých 
prejavov nedá. Závisieť to môže aj od toho, 
aký je náš jazyk lásky – či sa vyjadríme 
slovami, skutkami, pozornosťou, darčekmi 
alebo fyzickým kontaktom. To, aký rozmer 
partneri pripíšu romantike vo vzťahu, závisí 
aj od toho, ako to zažili v detstve pri svojich 
rodičoch. Romantickú klímu vzťahu však 
možno nastavovať tak, že partneri o svojich 
očakávaniach hovoria a vyjdú si navzájom 
v ústrety. A keďže mužské a ženské naze-
ranie na romantiku sa líši, je dobré brať to 
do úvahy. 

Osobná skúsenosť:
Môj muž je pragmatik. Keď sa narodil náš 
syn, namiesto kytice mi zasadil na záhon 
pri dome magnóliu, o ktorej vedel, že sa 
mi páči. Prišlo mu to ako dobré riešenie 
namiesto kytice, ktorá dlho nevydrží. Prijala 
som to a máme rituál, kedy ma pozýva do 
záhradného centra, aby som si vybrala nie-
čo, čo prežije, a ja mu za to odpúšťam, že si 
kvety do vázy kupujem sama. Napokon, jeho 
skutky a to, ako sa o rodinu stará, mi prídu 
romantickejšie, ako keby o tom len básnil. 
Z praxe však môžem potvrdiť, že romantický 
rozmer muža sa dá dobre aktivovať, keď k 
nemu vzhliadame ako k hrdinovi a dovolíme 
mu, aby sa ním pre nás aj stal. ■

Kvety a večera pri sviečkach
Myslím si, že kto je romantik, romantiku vníma všade 
okolo seba. Pre mňa je romantika, keď s manželom pri-
pravujeme spolu večeru a pritom si nalejeme pohár dob-
rého vínka, alebo keď sa držíme za ruky na prechádzke 
a pred nami cupitajú naše dve dcérky. Najromantickejšiu 
chvíľu som zažila, keď mi prvýkrát na narodeniny pri-
niesol obrovskú kyticu mojich obľúbených kvetov (na-
rodila som sa 25. 12. a v minulosti bol problém zohnať 
v zime kvety), alebo keď predo mnou kľačal na kolenách 
a žiadal ma o ruku. Radi si vyjdeme na romantickú ve-
čeru pri sviečkach, alebo len tak niekam posedieť si pri 
šálke kávy, alebo sa spolu pozeráme na hviezdy... Ro-
mantika v mojom živote určite nechýba, je jej tak akurát 
a za to vďačím manželovi, ktorého veľmi ľúbim.
 Dana z Prešova

ČO SI MYSLIA MUŽI
Jozef, 56
- Romantika? Keď 
som sa na chate v Slo-
venskom raji učil na 
skúšky, dážď klopkal 
na plechovú strechu

a všade bolo ticho... Romantický čin? 
50 červených ruží na 50 svojej láske.

Ivan, 34
- Ako šťastne ženatý
muž romantiku vnímam 
ako niečo osobné
a snažím sa ju pretaviť 
do maličkostí, ktoré 
pohladia. Často len tak kúpim manželke 
kvietok... Ten moment, kedy sa usmeje, 
to je odpoveď na otázku, čo je podľa mňa 
romantické. 

Ján, 45
- Čo je romantické? 
Byť mladý, obliecť si 
nádherné šaty a s nád-
hernou a sympatickou 
ženou povečerať na 

malom námestí niekde v Argentíne ale-
bo Bolívii a potom po dobrom ružovom 
víne zatancovať si tango alebo salsu.
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Stretli ste počas letnej dovolenky muža svojich snov? Prežili ste krásny 
románik, alebo vám to dokonca vydržalo aj potom? Popálili ste sa
a z nádejného partnera sa vykľul obyčajný lámač ženských sŕdc či plážový 
playboy? Tešíme sa na vaše príbehy šťastnej aj nešťastnej letnej lásky.

Píšte na adresu redakcie Nový Čas pre ženy,
Prievozská 14, 821 09 Bratislava,
alebo na mailovú adresu katarina.
dobrovodska@ringieraxelspringer.sk 
do 19. 5. 2015.

partnerská 
koučka

Čo nám dáva, 
čo nám berie
Čo nám dáva, 
čo nám berie

ROMANTICKÁ 
NOVINKA

Práve vyšiel nový román od jednej 
z najromantickejších autoriek na 

svete Jojo Moyesovej Strieborný záliv.
Hlavná hrdinka Liza chce zachrániť

rodinný podnik aj nádherný záliv
s veľrybami. No príde bohatý Angličan, 
ktorý tam chce vybudovať
luxusné hotely, a Liza má problém. 
Dodrží záväzok, že sa už nikdy neza-
miluje? Román vydavateľstva Ikar 

posielame čitateľkám, ktorých 
príbehy sme uverejnili.  
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 Červený lampión
 Som študentka a vyše roka mám vzťah. Neskutočne milujem 
romantiku. Našla som chlapca, ktorý mi plní tajné priania 
a cítim sa pri ňom ako princezná. Stále ma prekvapuje ma-
ličkosťami, čo pohladia dušu a srdce. A teraz ten zážitok. 
Raz prišiel po mňa autom, že má pre mňa prekvapenie. Ne-
dočkavo som nasadla. Zaviezli sme sa do prírody, odkiaľ bol 
krásny výhľad na Martin. Z kufra vytiahol lampión v tvare 
červeného srdca. Zapaľovali sme ho asi 15 minút, fúkalo 
a nevedeli sme, ako sa taký lampión púšťa. Po 15 minútach 
konečne horel. Priateľ ma chytil okolo pliec, vypustil ho a po-
vedal vyznanie lásky. Keďže vietor stále fučal, náš lampión 
začal letieť smerom do mesta a klesal. Priateľ sa veľmi zľakol, 
že zapáli celý Martin a začal za lampiónom utekať. No ten už 
bol ďaleko. Padla tma a ja som stála sama na vŕšku pri aute. 
On zachraňoval lampión, ktorý zhasol a nič nepodpálil. Po 
polhodine sa vrátil zablatený, vyzul si topánky a odviezol ma 
domov bosý. Taký je môj najromantickejší zážitok!
 Veronika z Martina

na ktorú nezabudnem
Letná láska, 

na ktorú nezabudnem
Napíšte nám!

Heslo: LETNÁ LÁSKA.
Za uverejnený príspevok
vám zaplatíme 35 €.

Janette
Šimková,


