10

INZERCE

Inzeráty v tomto čísle s tímto
označením  jsou podány prostřednictvím SMS, NEZASÍLEJTE
NÁM PROTO PÍSEMNÉ ODPOVĚDI ANI JINÉ NABÍDKY PRO
INZERENTY, inzertní oddělení
nemá adresy a nemůže nabídky
předat. S inzerentem se můžete
spojit pouze telefonicky na telefonním čísle uvedeném v každém inzerátu.

SEZNÁMENÍ
 Šance s Bavorákem. 774 066 171.
(044)

Muži hledají

muži hledají

 Muž 56/191/štíhlý, sympatický, nekuřák, tolerantní hledá ženu. Východní Čechy, Chrudim,
Pardubice, Kutná Hora. Zn. 702 300 485.
(1000)
 Vdovec 72/174/nekuřák, kterému chybí
láska a porozumění by rád poznal ženu z jižní
Moravy. Zn. 702 304 363.
(1001)
 Rozvedený muž středního věku, nek./abst.
touží po vážném seznámení s ženou ve věku 35
– 58 let s BMI do 25. Není však podmínkou.
Zn. 705 404 111.
(1002)
 Hledám štíhlou, osamělou ženu do 60 let
na stálý vztah. Pardubice, Východočeský kraj,
není podmínkou. Zn. 608 618 350.
(1003)
 Hledám štíhlou ženu. Východní Čechy. Zn.
773 598 808.
(1004)
 Osamělý důchodce/hodně ml. vzhledu hledá osamělou twigy ženu pro trvalý a láskyplný
vztah. Věk od 40 – 60 let. Zn. 732 663 219.
(1005)
 Muž 44/165 hledá přítelkyni z Vyškovska.
Děti nejsou překážkou. Pošli SMS, rád zavolám. Zn. 604 822 670.
(1006)
 56letý muž hledá ženu z Vysočiny a okolí.
Na věku nezáleží. Najdu Tě? Jen SMS! Zn.
728 357 418.
(1007)
 Sympatickou přítelkyni/nekuřačku toužící
po lásce a pohlazení hledá rozvedený středoškolák, nekuřák 70/166/70 z Libereckého kraje.
Zn. 721 565 894.
(1008)
 Padesátiletý Petr hledá touto cestou ženu
do 45 roků na společný život. Hradec Králové.
Zn. 733 130 197.
(1009)
 Jsem 46letý/180/80 a hledám ženu z Chomutovska, která se cítí sama a chybí jí láska.
Ty od 40 – 48 let ve zn. „Vah, Střelce“. Pouze
Chomutov. Zn. 730 677 643.
(1010)
 Rozvedený a pohodový muž 68/168 hledá
partnerku pro život. Pouze Teplice v Čechách.
Zn. 702 053 599.
(1011)
 59/185/105 hledá prsatou ženu, štíhlou až
plnoštíhlou, do 50 let. Mám rád přírodu a Ty?
Bydlení u mě možné. Pardubicko. Milan. Zn.
704 019 866.
(1012)
 Hledám ženskou plnější postavy kolem 50
let. Já 42/190, Fanda. Zn. 723 234 820. (1013)
 Muž krátce po čtyřicítce hledá partnerku pro
společné chvíle a život. Mohla by být mezi 33
– 43 lety. Odkudkoliv, nejlépe z Opavska. Zn.
722 750 751.
(1014)

Kontakt redakce:
inzerce: 472 741
742 989,
253, redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz, www.spirit.cz
Kontakt
www.spirit.cz  21. dubna–27. dubna
 Jen s Tebou/ženo mých snů, už na věky chci
být, tak pojď se toulat se mnou po Krkonoších.
Já 41letý muž a Ty z JC, HK, TU, SM, LB. Věk
od 35 – 60 let. Najdu? Zn. 732 730 326. (1015)
 Muž středního věku hledá ženu do 30 let na vše
krásné. Středočeský kraj. Zn. 732 353 881. (1016)
 Muž 37/183/88 hledá ženu na seznámení.
Jsem veselý „Blíženec“. Ostrava a okolí. Jen
vážně, SMS, MMS. Zn. 792 461 635. (1017)
 68letý muž klidné a upřímné povahy, zajištěný hledá milou ženu na trvalý vztah. Zn.
702 890 028.
(1018)
 Ozve se pohledná, osamělá, tolerantní, dlouhovlasá blondýnka, mazlivá žena se zázemím,
s kterou si budeme rozumět? Já 58letý muž.
Chrudim a okolí. Zn. 732 523 185.
(1019)
 Muž 48/173/85, abstinent, dom. kutil s autem a domkem na vesnici hledá ženu do 52
let, štíhlou/plnoštíhlou. Jižní Morava. Zn.
773 917 999.
(1020)
 59letý, rozvedený nek./abst., středoškolák
hledá mladší ženu pro společný, neplatonický, rodinný život. Nabízím lásku, věrnost. Zn.
720 145 654.
(1021)
 Je mi 55 let, mám hezkou práci, krásný byt,
auto, ale šťastný nejsem! Ke štěstí mi chybíš
právě Ty, štíhlá ženo do 55 let! Existuješ vůbec? Zn. 721 851 796.
(1022)
 Hledám milou přítelkyni pro společný život
v RD se zahradou na Lounsku. Já 67/180/95,
nek./abst. Zn. 721 310 917.
(1023)
 Vdovec 75/182 hledá partnerku z jižních
Čech. Nejraději z okresu CB, TA, JH. Zn.
732 850 738.
(1024)
 Hledám mladší, štíhlou ženu, která má ráda
starší muže. Citově a duševně založenou. Zn.
732 663 219.
(1025)
 Hledám pohlednou baculku do 71 let/do
78 kg, s větším hor. objemem. Jsem 76letý
muž, rozvedený, nek./abst. Střední Čechy. Zn.
702 857 178.
(1026)
 47letý muž/abstinent hledá pro vážný vztah
ženu/abstinentku od 35 – 50 let, rod. typu.
Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Semily
a okolí. Zn. 721 550 363.
(1027)
 Starší muž/zadaný, nekuřák hledá ženu/
přítelkyni, milou, přítulnou a mazlivou do 70
let. Jsi-li z Havířova a okolí pošli SMS. Zn.
731 022 232.
(1028)
 45letý muž z Ostravy hledá romantickou
holku na společné víkendy. Napiš SMS. Zn.
702 480 738.
(1029)
 Jsem svobodný, bezdětný a hledám dívku
do 40 let pro společný život. Velká Bíteš a okolí. Zn. 728 056 247.
(1030)
 Mazlík 58/170 hledá ženu silné postavy. Dát si
to, co nám chybí. Morava. Zn. 732 156 818. (1031)
 62/180/90, rozvedený, ﬁnančně zajištěný
muž hledá štíhlejší přítelkyni z Moravy. Zn.
732 249 589.
(1032)
 Rozvedený senior z Brna, skvěle zajištěný
hledá sympatickou partnerku k společnému žití
v mém domě. Zn. 721 688 828.
(1033)
 Důchodce 69/170, docela pohledný hledá
starší, něžnou, mazlivou ženu do 79 let, která
bydlí sama. Zn. 607 201 819.
(1034)
 Nešťastně zadaný 50/174/86, nek./abst.,
upřímný, hodný hledá přítelkyni/nekuřačku
z Pardubic a okolí. Hledám ženu podobného
osudu. SMS. Zn. 605 299 163.
(1035)
 Muž hledá ženu mezi 45 – 50 lety pro vážný
vztah, lásku a pochopení. Nejlépe jižní Čechy
nebo Pelhřimovsko. Zn. 728 278 718. (1036)

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 23 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 23 Kč, pište čitelně.
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Zkvalitňujeme služby našim čtenářům
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!

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.
 Jsem muž 57/170, bydlím v okrese Brno venkov
a hledám k sobě přítelkyni. Přistěhování ke mně
možné. Prosím SMS. Zn. 739 371 920.
(1037)
 Jsem SŠ 66/182/štíhlý, dosud romantický,
s nemoderním vkusem pro plnoštíhlou ženu/
kuřačku. Ozve se hodná, citlivá, upřímná žena,
která dá přednost před penězi citu a krásnému
vztahu? SMS. Zn. 702 880 480.
(1038)
 25letý podnikatel hledá ženu od 25 – 35 let.
Celá ČR. Zn. 775 038 135.
(1039)
 Ahoj. Štíhlý, obyčejný kluk z Moravy/Brno hledá kamarádku, ženu spíš starší a také er.
založenou. Pokud máš zájem, ozvi se prosím.
Celá ČR. Zn. 607 333 834.
(1040)
 Hledám přítelkyni od 53 – 60 let z Jičína,
Semil a okolí. SMS. Zn. 737 510 752. (1041)
 Senior zve milou, něžnou, mazlivou paní
na návštěvu do Kolína. Zn. 720 443 519. (1042)
 68letý vdovec hledá hodnou přítelkyni do 69
let od Uherského Brodu. Zn. 774 665 776. (1043)
 Starší muž/velmi ml. vzhledu hledá štíhlou,
mladší ženu , která chce lásku, trvalý vztah. Pokud máš ráda zvířata a přírodu, ozvi se. Může
být i postižená. Zn. 722 335 306.
(1044)
 41letý/vyšší postavy, obyčejný chlap hledá
hodnou, obyčejnou ženu, ne žádnou potvoru.
Pouze ZL a okolí. Zn. 728 021 688.
(1045)

Ženy hledají

ženy hledají

 Plnoštíhlá blondýnka 49/163/kuřačka hledá
fajn, hodného chlapa na vážný vztah. Zatím
jen výlety, wellness, pěkné chvíle ve dvou.
Najdu tě konečně? Pánové, kteří jsou zadaní,
prosím nevolat! Pouze severní Morava. Zn.
736 272 678.
(1046)
 Najde 50letá žena z východních Čech muže
ve věku od 50 – 56 let? Pro život, do nepohody a pohody? Žít jeden pro druhého je krásné.
Dokážeš vnést do mé duše lásku, radost, klid
a pohodu? Zn. 731 912 513.
(1047)
 Rozvedená 68/171/boubelka, abst./nek.
hledá na pokec muže do 70 let. Později uvidíme. Okres Frýdek-Místek. Zn. 702 574 794.
(1048)
 Já 60/170/XL hledám muže na vážný vztah.
Pokud možno z Brna a kolem šedesátky. Jsem
z Brna. Zn. 732 554 770.
(1049)

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

Zn:
Jméno:
Adresa:

NEVYPLŇUJTE
PSČ:

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

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI

17/2018

 Plnoštíhlá žena z Brna, sportovního typu, s vyřešenou minulostí hledá pohodového
muže od 67 – 69 let. Setkání napoví víc. Zn.
774 616 450.
(1073)
 Jsem 53letá žena. Ráda poznám kuřáka a řidiče, který nehledá vztah. Jen kamarádi. Nevolat, SMS. Zn. 776 361 102.
(1074)
 Rozvedená žena 55/165 hledá přítele
z Kladna. Zn. 734 374 374.
(1075)
 Pohledná, štíhlá, 45letá, pohodová žena
hledá pohodového přítele pro hezký vztah. Zn.
703 355 052.
(1076)
 72letá vdova hledá přítele z okolí Uničova.
Zn. 604 445 912.
(1077)
 Dominantní, 37letá žena z TP/se soukromím
hledá solvent. milence. Snesu ti modré z nebe.
Zn. 604 624 059.
(1078)

VÁHY

 Hledám kamarádku/ne „L“, která by uvítala
pomoc v domku a na zahradě. Byt v Praze mám.
Rozdělíme vždy ﬁnance napůl. Jsem pohyblivá,
veselá. Celá ČR. Zn. 606 166 627.
(1079)
 Žena kolem šedesátky hledá kamarádku
z okolí Brna na odpolední čaje s hudbou v Brně. Zn. 724 851 044.
(1080)
 Kulturně a cestovně založené lidi/nekuřáky, přiměřeného věku, ﬁn. zabezpečené hledá
pohledná žena 62/168 z Valach. Každý za své.
Upřímně. SMS! Zn. 608 571 445.
(1081)

ŠTÍR

byty, bydlení

RAK
LEV
PANNA

STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 57/160/60, pohledná blondýna v ID hledá vážný vztah, oporu a porozumění. Zn.
604 563 441.
(1050)
 62letá, rozvedená z Prahy, prima žena hledá
prima chlapa. Zn. 728 981 676.
(1051)
 66letá/SŠ, rozvedená, vyšší/plnoštíhlá hledá
pro vážný vztah vyššího přítele s autem z Jihlavy nebo Brna a okolí. Zn. 723 428 411. (1052)
 Rozvedená, štíhlá, blondýna se zájmy
o tanec, kolo, běžky, cestování, dovolenou
u moře ráda pozná nedaného nekuřáka podobných zájmů ve věku od 64 – 68 let. VČ. Zn.
739 671 496.
(1053)
 55letá/165, milá, hezká hledá příjemného přítele pro hezký vztah. Zajdeme na kávičku nebo
na pivečko? Ostrava. Zn. 604 541 521. (1054)
 Hledám muže od 62 – 70 let, pohodáře,
parťáka pro život, který hledá to co já. Trvalý
vztah, lásku, spřízněnou duši. Mírně, aktivní
stáří. Zn. 735 493 128.
(1055)
 Miluše 63/160 hledá přítele/motoristu. Najdu? Zn. 720 062 098.
(1056)
 Ráda poznám v nezadaném muži oporu, nejlépe kolem 56 – 63 let. SM. Zn. 773 602 725.
(1057)
 Hledám muže do 75 let, klidné povahy.
Mám 67 roků, jsem mladšího zevnějšku. Auto
vítáno. Brno a okolí. Zn. 607 542 717. (1058)
 Smyslná a tajuplná žena s kouzlem ráda
pozná zajímavého muže se zájmem o erotiku
a fantazii. Zn. 778 021 961.
(1059)
 73letá žena hledá fajn dědu. Samota je zlá.
Okolí Prahy vítáno. Pouze volat, ne SMS. Zn.
728 227 173.
(1060)
 Žena z Brna 63/168/71 hledá přítele s vlastním zázemím pouze k víkendovým schůzkám.
Zn. 702 585 201.
(1061)
 Hledám muže kolem 80 let. Dům mám,
auto vítáno. Klobouky u Brna a okolí. Zn.
720 969 740.
(1062)
 Vdova 61/162 hledá obyčejného, pohodového muže abst./nek., domácího kutila do 64 let.
Zn. 728 190 953.
(1063)
 Inteligentního, hodného nekuřáka postrádá
SŠ 72/164/nekuřačka, mlad. vzhledu, prý i pohledná s všestrannými zájmy. UL, DC, LT, TP.
Zn. 732 489 677.
(1064)
 Život rychle utíká a nechci už zůstat sama,
proto hledám zdravého, pracovitého muže/vyšší
postavy do 58 let. Prosím jen ty muže, co mají
zájem o vážný vztah. Zn. 607 261 964. (1065)
 Ahoj, ráda poznám prima muže na vše pěkné. Je mi 58/168 a jsem od Znojma. Baví mě
zahrádka, cestování atd. Zn. 733 256 507.
(1066)
 Vdova 66/172 hledá pro vážný vztah vyššího muže od 64 – 68 let. Auto vítáno. Jsem
od OL. Zn. 734 495 627.
(1067)
 Rozvedená 55letá žena z Karviné hledá
muže pro hezký, pohodový vztah. Reaguji
na SMS. Zn. 739 293 577.
(1068)
 Vdova „Blíženka“ 70/165/65, pohodářka
hledá v okolí Plzně toho druhého do páru. Info
večer, děkuji. Zn. 775 225 822.
(1069)
 Hledám přítele z KM a okolí pro společný
život. Jsem 48letá/160/plnoštíhlá a mám ráda
pohodu. Zn. 605 948 895.
(1070)
 Jsem VŠ 73/162/štíhlá, mladšího vzhledu
a ráda poznám nekuřáka všestranných zájmů,
hodného, inteligentního muže od 68 – 75 let.
Zn. 606 745 838.
(1071)
 39letá/SŠ, svobodná, vyšší/plnoštíhlá hledá
pro vážný vztah vyššího přítele s autem z Jihlavy nebo Brna a okolí. Zn. 723 831 987. (1072)

Byty, bydlení

 Pronájem domku nebo bytu v Brně a okolí/do
20 km hledá seniorka. Zn. 702 450 748. (1082)
 Pronajmu v Olomouckém kraji pokoj s lodžií 20m2 nekuřákovi s autem, v důchodu. Možná je i garáž. Zn. 604 882 842.
(1083)
různé

Různé

 Prosím Vendulku od Vodňan, protože jí
mám ve svém srdci, ať se mi ozve. Je to skoro 2
roky od naší schůzky. Prosím napiš, Honza. Zn.
737 307 670.
(1084)

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)
 Jmenuji se Zdeňka a pomocí kyvadla pracuji jako Andělská věštkyně.
Odvádím přivtělené zbloudilé duše,
ruším uhranutí s výkladem minulosti
a poté zasvěcuji do Kristovy Shambally.
Pracuji na dálku i osobně, cena dle domluvy. Telefon: 737 714 052.
(038)
 Jako první v ČR provádím UNIKÁTNÍ Proces, KTERÝ ZMĚNÍ Váš Osud...! (nemusíte jezdit): stačí Vaše jm. a datum naroz.
na T: 773 231 594.
(041)
 Tony – Duchovní učitel. Potřebujete se ubezpečit sám – a v sobě, zbavit
se role oběti, ukázat směr a cíl života? Pomocí numerologie, automatické
kresby, práce s duší, najdeme společně
pozitivní řešení. Pracuji osobně i jinak,
dle domluvy. Nebojte se vykročit a volejte. Telefon: 724 557 162.
(042)
 UKONČUJI UTRPENÍ
NA LÁSKU SE VŠECHNO MĚNÍ
Terapeuticko-léčitelské služby.
777 000 263.
(043)

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

