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472redakce:
742 253,472
inzerce@spirit.cz,
www.spirit.czwww.spirit.cz  13. ledna–19. ledna

SEZNÁMENÍ

Astrokoutek

Zkvalitňujeme služby našim čtenářům

Muži hledají

● BUDE SE MNOU? Vím, jak dopadne váš vztah! 18 let praxe, kartářka Lýdie: volejte 906 703 035 (kód JEA19)

Při podání inzerátu uvádějte prosím znamení zvěrokruhu, ve kterém
jste se narodili, případně, která znamení pro seznámení preferujete.
I díky tomu si můžete snadněji vybrat toho pravého
partnera, který vám bude vyhovovat!

 68/174/nekuřák, mladšího vzhledu hledá
k vážnému seznámení štíhlejší ženu kolem 60
let. Chybí mi láska a pohlazení. Chci milovat
a být milován. Láska kvete v každém věku, tak
proč to nezkusit. Chomutov, není podmínkou.
Zn. 702 869 089.
(0160)
 Najdu ženu pro vážný vztah mezi 30 –
50 lety/i s dětmi? Být jí oporou a dětem
kamarádem? Praha, Kladno a okolí. Zn.
704 725 104.
(0161)
 Já 75/180/90 nabízím plnou náruč lásky, pohody a porozumění ve vlastní vile se zahradou.
Auto vítáno. Zn. Jen OV a okolí.
(0162)
 Muž 56/173/82, nekuřák poskytne bydlení
ženě do 60 let v rodinném domku se zahradou
na Zlínsku. Auto mám. Nehledám krásu, ani
bohatství, ale obyčejnou ženu. ŘP vítán. Láska
a porozumění. Zn. 602 934 680.
(0163)
 Hledám milou paní/přítelkyni kolem padesátky k nezávaznému, ale i závaznému setkávání. Čas nám ukáže. KO, KH, NY. Zn.
731 852 606.
(0164)
 Hasič 75/160, s ohněm v srdci, v důchodu
hledá hasičku, která chce s ním dožít v lásce.
Vše sdělím dopisem. Praha. Zn. Hoří má panenko.
(0165)
 Být dva na dobro i zlo. Jsem zajištěn, 68/180.
Ženo proč to nezkusit, žít jeden pro druhého?
Najdu tě konečně? Zn. 732 835 319. (0166)
 Rozvedený Jaroslav 48/175/65
hledá hodnou ženu/nekuřačku
do 50 let. Východočeský kraj,
Pardubicko. Zn. 777 255 358.
(0167)
 Komunikace, přátelství. slušnost ano!
Prázdné fráze, lež, neupřímnost ne! Televize,
sex ne! Příroda, rybaření ano! Jsem 70letý muž
a Ty? Zn. Máš na to?
(0168)
 Muž hledá kamarádku se zájmem o ezoteriku, energ., léčitelství, astro, entuziasmus. Volat
večer po 20. hodině. Zn. 607 873 754. (0169)
 Osamělý vlk 69/180/80, žijící v Beskydech
hledá štíhlou karkulku/nekuřačku. Zn. Morava.
(0170)
 Najde osamělý, 52letý muž hodnou, upřímnou
a milou ženu do 52 let? Chybí mi láska a pohlazení, vážný vztah. Chci se milovat a mít rád.
Chodit spolu na plesy, do společnosti. Ústí nad
Labem, Teplice. Zn. 704 522 291.
(0171)

SMS SEZNAMKA

stručný návod
jak podat SMS inzerát
Napište SMS ve tvaru
SPIRITSEZNAMKA mezera text inzerátu
příklad: SPIRITSEZNAMKA Vdovec
65/175 hleda pritelkyni z Prahy.
Zn. Vaše telefonní číslo.
PIŠTE BEZ HÁČKŮ A ČÁREK
VIZ PŘÍKLAD!!!

Odešlete na číslo
736 300 202

Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS
však nesmí být delší než 120 znaků.
Cena této SMS je dle tarifu operátora.

NAJDĚTE SVOU LÁSKU A
NAPLŇTE SVŮJ ŽIVOT! Pomohu
vám, numeroložka Eliška: Pište
SMS s kódem 91FRE na 904 30 46
● Sabrina: Taroty, Astrologie, Psychologie výchovy dětí – ptejte se na
budoucnost! Volejte 906 70 30 35
(kód GKH76)
VÁNOČNÍ
TAROT
LÁSKY! Je váš partner
ten správný? Strávíte
spolu zbytek života?
Kartářka Jindřiška: Volejte 906 70 30 35 nebo pište SMS s
kódem 20GXK na 904 30 55
● HOROSKOP NA ROK 2018! Co
vás čeká? Odpovím hned! Zkušený
astrolog Jindřich. Pište SMS s kódem
71NTR na 904 30 46
EMA Europe sro, POBox 14, Praha05, 11005, tech. zaj. Materna, 18let+,
1min./70Kč; 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

 Jsem rozv., prošedivělý nekuřák po šedesátce, solid. vzhledu i fyz. kondice a hledám
příjemnou, hodnou ženu z VČK nebo západní
Moravy ve věku od 55 – 65 let/do 170 cm/
do 70 kg váhy, která má, jako já, vlastní zázemí. Popovídat si u vínka, TV či videa, chodit
na kratší procházky, jezdit na výlety, ale také
se ještě mazlit a někdy pomilovat. Můžeme
najít kamarády i u staršího páru ve věku od 55
– 70 let. Vše jen férově a po vzájemné dohodě.
Podmínkou je delší dopis s foty a MT na vás.
Zn. Radost ze života.
(0172)
 Hledám kamarádku/léčitelku, čaro, mladší i starší, která umí vyléčit DIA i nespavost.
Bydlení u tebe, platonický vztah. Jsem sám,
69letý, věřící, nekuřák/abstinent. Prosím, pomoz mi. SMS. Zn. 704 527 948.
(0173)
 60/173/74 hledá starší, vitální paní/vdovu do 77 let, erot. založenou, která má ráda
milování. Havířov a okolí. SMS, MMS. Zn.
731 740 979.
(0174)
 Chlap 50 + let, statné postavy, přírodních
zájmů, rekr. sport. hledá protějšek, i věřící,
i s dětmi, etnikum nevadí. Nesnáším pokrytectví, proto odpověď s adresou. Zn. Ty + Vy
odkudkoliv.
(0175)
 Vdovec ve středních letech s 3letou dcerou
hledá hodnou, obyčejnou ženu pro nový život.
Hledáme lásku, ne soucit, vše již přebolelo.
Zn. Najdeme Tě?
(0176)
 Osamělý hledá nymfomanku z Plzně. Sex je
nutný k životní vyrovnanosti a spokojenosti.
Nemám-li pravdu, ať se propadnu! Hledaná,
snad budeš souhlasit. Jsem muž 48/177. Zn.
722 012 978.
(0177)
 62/170, mladšího vzhledu hledá ženu
na dopisování. Stav a věk nerozhoduje, jen
upřímnost a tolerance. Zn. Jdi za štěstím.
(0178)
 Existuje ještě na světě žena, který má chuť
začít znovu? Já 43letý, Ty do 43 let. Štíhlé ženy mají přednost. Zn. Usměj se a napiš.
(0179)
 Rozvedený nekuřák 58/180/86 by rád poznal menší ženu/ne silné postavy z Prahy
na pohodový, vážný vztah. Osobní setkání
napoví, SMS. Zn. 739 337 517.
(0180)

Redakce SPIRITU nabízí pravidelným čtenářům kupón na bezplatnou inzerci ve všech rubrikách. Vždy se však musí jednat o nevýdělečnou činnost. POZORNĚ SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY!
 Text bezplatných inzerátů nesmí být delší než 100 písmen. Vydavatel si vyhrazuje právo, delší inzeráty
dle vlastního uvážení zkrátit a nezveřejňovat inzeráty nabádající k rasové nesnášenlivosti, extrémismu, pornografii, a odmítnout otištění inzerátu bez udání důvodu.  Značku inzerátu uvádějte co nejkratší.  Rámeček na konci poslední řádky inzerátu nevyplňujte.  Nezveřejňujeme žádosti o finanční výpomoc.
 K žádosti o zveřejnění inzerátu přiložte poštovní známky v hodnotě 20 Kč.  Zveřejníme pouze
inzeráty na kupónu a s přiloženými známkami!  Adresy inzerentů nesdělujeme.  Termín zveřejnění
bezplatných inzerátů je v současné době 6–8 týdnů.  Za obsah a služby nabízené v inzerci redakce
neručí.  Odpovědi zasílejte písemně do 14 dnů na adresu redakce – Spirit, Ve Stromkách 10,
400 10 Ústí nad Labem. Do levého horního rohu obálky napište čitelně číslo a značku inzerátu, na který odpovídáte.  Odpovědi odesíláme 14 dnů po zveřejnění.  Odpovědi na inzeráty nezasíláme do zahraničí.
Doporučujeme čtenářkám, které se seznamují prostřednictvím inzerátů, aby při prvním kontaktu (tj. dopis, kterým na inzerát odpovídají) neuváděly ve vlastním zájmu svoji plnou adresu, ale pouze telefon, nebo využily doručení odpovědi prostřednictvím své dodávací pošty
pod hlavičkou POSTE RESTANTE, případně si odpovědi nechaly poslat ke svým známým.

Kupón pro bezplatnou inzerci
Text maximálně 100 písmen. Přiložte poštovní známky v hodnotě 20 Kč, pište čitelně.

Zn:
Jméno:
Adresa:
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NEVYPLŇUJTE
PSČ:

Hodíte se k sobě?
Každé znamení zvěrokruhu má určité
charakteristiky a preference, podle nichž lze
odhadovat, jak bude fungovat ve vztahu k jiným znamením. Díky tomu lze říci, kteří lidé si
budou lépe vyhovovat v partnerském vztahu.
Následující tabulku však berte jako informativní, záleží totiž i na tom, ve kterém dekanu
toho či onoho znamení jste se narodili a především pak na Asendentu, neboť Země
se za den a noc otočí a tedy i místo
narození mění svojí polohu ve vztahu
k planetárním znamením
Protilehlá znamení zvěrokruhu: Zde se názory odborníků diametrálně liší. Někteří jejich
soužití vůbec nedoporučují, jiní právě naopak, protože se partneři mohou za určitých
okolností vhodně doplňovat.
Planety a jejich vztahy ukazují předpoklady, tendence a sklony k jednání
a chování jednotlivce, nezapomínejte,
že člověk má sílu změnit svůj osud.
 50/185/štíhlý kuřák hledá štíhlou, erot. založenou ženu do 53 let na mazlení. Havlíčkův
Brod, Přibyslav. SMS. Zn. 732 858 240.
(0181)
 54/165, sympatický kuřák, zajištěný hledá
menší/štíhlou ženu do 45 let. Přistěhování je
možné. Písni na. Zn. 736 737 230.
(0182)
 VŠ, 66/170/štíhlý, hnědovlasý, sportovní
typ, nekuřák hledá štíhlou, pohlednou ženu
z Prahy a okolí, LBC. Zn. 721 804 879.
(0183)
 Hledám příjemnou, něžnou a citlivou ženu na milenecký vztah. Jsem vdovec, mladšího vzhledu, s romantickou duší, abst./nek.
Moravskoslezský kraj. Zn. 733 188 397.
(0184)
 Která žena si vezme pod křídla 57/199/88,
nemajetného, plně funkčního ID, který nepije/
nekouří a umí si vážit laskavosti a lásky. Zn.
728 281 568.
(0185)
 Je mi 55 let. Mám hezkou práci, pěkný byt,
ale šťastný nejsem! Ke štěstí mi chybíš zrovna
právě Ty, štíhlá ženo do 55 let! Existuješ vůbec? Zn. 721 851 796.
(0186)
 40letý/vyšší postavy, obyčejný chlap hledá
hodnou, obyčejnou ženu, ne žádnou potvoru.
Valmez, Vsetín a okolí. Zn. 728 021 688.
(0187)
 62/176 hledá na Teplicku romantickou lásku snů, ženu s mega popr./silnější. Najde se?
Zn. 604 546 874.
(0188)
 Citlivou, vnadnou ženu/kuřačku boháč odlákal už dávno, ale romantickému SŠ 66/182 se
stýská v Praze pořád. Ozve se hodná, upřímná
žena pro hezký vztah? Zn. 702 880 480.
(0189)
 41/190/90, abstinent hledá nekuřačku do 43
let. Mé záliby jsou domácí kutilství, cestování,
houbaření, příroda. Odepíši všem, dítě vítáno.
SU, UO. Zn. 605 552 803.
(0190)
 Muž 60/173/76 hledá ženu, která se cítí sama. Ústecký kraj. Zn. 724 126 656. (0191)
 Osamělý SŠ hledá ženu s kladným vztahem
k sexu. Milan 47/177/65. Plzeň. Mám rád přírodu a cestování. Zn. 722 012 978.
(0192)
 Hledám štíhlou, osamělou ženu. Pardubický kraj, není podmínkou. Zn. 608 618 350.
(0193)
 Solventní, 59letý senior od Teplic v Čechách hledá přítelkyni, která mi splní každý
týden u tebe netradiční přání. Jen vážně. Napiš
SMS! Zn. 604 513 275.
(0194)
 50letý kamioňák/vdovec, abst./nek. hledá ženu na trvalý vztah. Děti nevadí. Láska,
upřímnost, důvěra a věrnost. Milovat a žít.
Jarek. Zn. 702 879 207.
(0195)
 Sympaťák 40/180/100 by rád poznal pohlednou sympaťandu od 55 – 65 let, které
schází přítel na vše hezké. Ostrava, Karviná.
SMS prosím. Zn. 702 865 881.
(0196)
 Chybí ti něha a pomazlení? Ozvi se 55letému muži. Nejlépe HU, PE, HB, JI a okolí.
Zázemí mám. Pouze SMS. Zn. 728 374 395.
(0197)
 Muž 60/165 hledá ženu/slečnu na intim. vztah. Přítelkyně ze zdravotních důvodů nemůže! Napiš. Kyjov a okolí. Zn.
776 086 029.
(0198)
 Muž hledá kamarádku/menší postavy
na lásku i vztah ve věku od 50 – 60 let. Samota je zlá. Cheb a okolí. Zn. 608 041 762.
(0199)

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI

3/2018

 30letá, atraktivní žena hledá dominantního muže pro vztah. Nyní ve VT. Upřímnost
a otevřenost je prioritou. Zn. Najdeš si mě?
(0215)
 73letá žena hledá dobrou kamarádku přibližného věku, se smyslem pro humor. Smutku bylo dost. Brno. Neposílat SMS, volat! Zn.
734 680 771.
(0216)
 Hledám přítele/přítelkyni na dovolenou
k moři. Jsem z Ostravska/FM, 67/170, důchodkyně. Každý za své, na destinaci se domluvíme. Termín mimo sezónu. Pohoda. Zn.
607 317 343.
(0217)
 Vdova/důchodkyně hledá kamarádku
na pokec. Nejlépe od Bystřice pod Pernštejnem. Pouze osobní hovor, ne SMS. Zn.
731 331 927.
(0218)

Prodej/Koupě

RAK

koupě, prodej

LEV

 Koupím učebnice Motlitby, zázraky Michaela Archanděla a velký amulet na krk a větší obrázek za sklem Michaela Archanděla.
Za SMS děkuji. Zn. 704 527 948.
(0219)

PANNA

Různé

VÁHY

různé

ŠTÍR

 Najde se osamělá žena/důchodového
věku, nekuřačka, která by nám pomohla
s nemocnými rodiči a domácností? Strava
a samostatné bydlení v rodinném domku
zdarma. Prosíme bez domácích mazlíčků.
Ostatní po vzájemné domluvě. Plzeňsko.
Zn. 604 325 905.
(0220)
 Prosím dámu, která byla svědkem nehody/v
září ve vlaku z Hulína do Otrokovic, aby se
ozvala. Zn. 731 010 196.
(0221)
 Nabízím časopis Spirit za 7 let a to za léta
2009-14 a 2016. Najdete v něm zajímavosti
z celého světa a ze všech možných oborů. Ať
už se jedná o historii, zdraví, léčení bylinkami a prospěšné rady pro domácnost, včetně
receptů. Časopis nezklame vaše očekávání. Lze volat v odpoledních hodinách. Zn.
412 586 675.
(0222)

STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Hledám hodnou paní/štíhlejší postavy,
i s dítětem, do 55 let, která by se chtěla přestěhovat ke mně do RD. Jen slušné jednání.
Vysočina. Zn. 702 651 304.
(0200)
 Hledám paní do 73 let s větším, horním
objemem pro trvalý vztah. Jsem 77letý,
rozvedený nekuřák/abstinent z Polabí. Zn.
702 857 178.
(0201)
 Robert 34/194/sportovní postavy, blond,
momentálně ve VT, ne už na dlouho. Jsem
sám a hledám milou, upřímnou slečnu/dívku
od 20 – 45 let. Prozatím jen písemně. Odepíši
všem, moc se těším. Zn. Robert 34. (0202)
 51letý VŠ, mladšího vzhledu, vysoký hledá gay kamaráda po delším vztahu. Duchovní
hodnoty vítány. Ostravsko. Zn. ČR – Morava.
(0203)
 Pohledný, štíhlý kluk tmavé pleti, momentálně ve VTOS hledá přítele na dopisování atd.
Zn. Najdu?
(0204)

Ženy hledají

ženy hledají

 Vdova 70/164/56 z Moravy, léčitelka těla
i duše ráda pozná seriózního muže bez závazků. Porozumění a cit. Jen vážně. Zn. Nový
život.
(0205)
 Vdova 72/165/64 ráda pozná milého, pohodového kamaráda pro hezké chvíle, vzájemné návštěvy. Mám ráda přírodu, kulturu,
cestování, hudbu i tanec. Napiš, pokud lásku
dáš. Když se cítíš sám. Zn. Jdi za láskou.
(0206)
 Vím, že jsi úžasný, báječný a jsi dlouho sám
jako já! Můžeme to společně změnit, když mi
napíšeš. Já 68/174 a Ty? Zn. Karlovarsko.
(0207)
 Vdova/SŠ, vitální, 170/70 hledá inteligentního, romantického muže/nekuřáka, všestranných zájmů od 70 – 75 let/nad 175 cm výšky,
s autem k vážnému vztahu, který je také sám.
FM a okolí. Ne SMS! Zn. 731 854 844.
(0208)
 Jsem rozvedená 62/165/70, s bytem, autem
a hledám obyčejného, hodného muže. Bohatství a krása není důležitá, ale hlavně mít srdíčko na správném místě. Zn. 733 521 275.
(0209)
 Na stáří jsme zůstali sami a hledáme
jeden druhého. Moc těžko se hledá. Už
rok a den hledám nekuřáka. Jsem 73letá/
plnoštíhlá vdova. Ozve se mi hodný kamarád z blízkého okolí Bystřice nad Pernštejnem? Pouze volat, SMS neberu. Zn.
731 331 927.
(0210)
 Ing. hledá podnikatele/vysokoškoláka,
nek., nad 63 roků, který má zájem se mnou
žít a udělat si pobočku své velké firmy v Jihlavě. Bydlím v Praze. Zn. 723 199 977.
(0211)
 Hledám kamaráda/přítele z Libereckého
kraje, který nezklame. Já 75/172/67. Zn. Budeme si oporou.
(0212)
 Já 36letá žena hledám přítele/kamaráda
na vážné seznámení. Jsem nyní ve VT. Samota je zlá a bolí. Najdeme se? Zn. Pojď mi
naproti.
(0213)
 Hledám muže, který v mém srdci roznítí
skrytou vášeň a bude mým osudem pro teď
a navždy. Já 27letá a ve VT. Bez lásky. Zn.
Není člověk celý.
(0214)

Placená inzerce
ZÁKLADNÍ CENY
ŘÁDKOVÁ:
obyč. písmo: 36 znaků – 45 Kč + 21 % DPH
(První a poslední řádek 30 znaků.)
tučné písmo: 30 znaků – 65 Kč + 21 % DPH
Plošná na inzertních stranách:
Černobíle 1 cm2 – 65 Kč + 21 % DPH.
Barevně + 10 %.
Finanční částku za komerční inzerci sami vypočítáme po obdržení textu inzerátu a zašleme složenku
spolu s výpočtem ceny. Inzeráty zveřejníme do tří
týdnů po zaplacení.
Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejňovat
inzeráty nabádající k rasové nesnášenlivosti,
extrémismu a pornografii i odmítnout otištění inzerátu bez udání důvodu.
ZA OBSAH A KVALITU SLUŽEB NABÍZENÝCH
V INZERCI REDAKCE NERUČÍ.
Ceník vám zašleme na požádání. Spirit, inzertní
oddělení, Ve Stromkách 10, 400 10 Ústí n. L., telefon a fax: 472 742 253, e-mail: inzerce@spirit.cz

 Pavel Vnučko – léčitel a věštec
Pracuji osobně i na jakoukoli dálku: odpovídám dotazy, diagnostikuji, odblokovávám psychiku, bolesti,
stresy, dobíjím velmi silné energie,
navrhuji léčbu atd. Nebojte se zavolat,
najdeme cestu. Telefon: 728 438 006,
www.pavelvnucko.cz.
(001)
 Zdeňka-věštkyně
Ruším uhranutí-formu kletby, která
Vás vyčerpává a svazuje. Odvádím
přivtělené zbloudilé duše a věštím budoucnost. Pracuji s kyvadlem, po telefonu i osobně. Tel. 737 714 052. (002)
 Na mé dlouhé duch. cestě mi byl
„zjeven „TAJEMNÝ UNIKÁTNÍ
Proces, KTERÝ VYŘEŠÍ Vaši SITUACI: k VAŠEMU PŘÁNÍ. ÚSPĚŠNOST 96%. SMS na T: 773 231 594.
Zavolám: popovídáme,vysvětlím.
(004)
 Věštírna u Andělské SANDRY- linka 906 55 99 25. Cena hovoru za minutu 55 Kč. Jsem kartářka a věštkyně
i čarodějka SANDRA. Pracuji s taroty,
kyvadlem a věšteckou koulí.
(007)
 Ukončuji utrpení na lásku se
všechno mění. Terapeuticko-léčitelské služby. 777 000 263.
(008)
 Nic se vám nedaří a máte pocit,
že jste obětí prokletí? Chcete změnit
svůj život a být opět šťastní? Nabízíme profesionální magickou a exorcistickou pomoc. Provádíme též léčitelství, rušení uhranutí a odvádění
bludných duší. tel: 723 931 501.
(009)

Aktuálně můžete číst naší inzerci též na www.spirit.cz

