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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
Muži hledají
 63letý, rozvedený, štíhlý nekuřák hledá
přítelkyni. Procházky, výlety a chybí i pohlazení. Příbramsko a okolí. Stření, jižní,
západní Čechy. Zn. 776 257 451.
(1300)
 Rozvedený nekuřák 53/183/83 by rád poznal ženu na trvalý vztah. Pouze Lanškroun
a okolí. Zn. 723 924 259.
(1301)
 Hledám štíhlou ženu, co nezklame. Vše
co mi dá, dvakrát jí vrátím a rozsvítím v ní
slunce. Já 50/180/70. Napiš, podám Ti ruku.
RK. Zn. 732 157 134.
(1302)
 35letý Martin hledá kamarádku v Mladé
Boleslavi. Zn. 608 804 816.
(1303)
 Svobodný. sympatický kluk 34/180/90
hledá sympatickou holku/štíhlé postavy
na vážný vztah. Dítě není překážkou. Zn.
736 639 125.
(1304)
 Vdovec středních let, abst./nek., mlad.
vzhledu, s romantickou duší hledá pohlednou, charismatickou ženu. Nabízím více než
přátelství, dam ti lásku, něhu, pochopení.
Zn. 733 188 397.
(1305)
 Svobodný, bezdětný 40/186 hledá
ženu od 36 – 42 let z jižních Čech. Zn.
736 300 202.
(1306)
 Muž hledá ženu mezi 45 – 52 lety k vážnému seznámení. Můžeme bydlet spolu. Zn.
728 278 718.
(1307)
 Vdovec 61/175/80, zajištěný hledá štíhlou ženu k trvalému soužití, která se může
přistěhovat. Jižní Čechy. Zn. 737 455 472.
(1308)
 Vdovec 70/170/75 hledá hodnou paní,
přiměřeného věku z okolí Moravské Třebové nebo Boskovic. Hledám pochopení
a cit. Zatím dost rád cestuji, hlavně v ČR.
Rád bych měl parťáka, samotnému je velmi
těžko. Zn. 728 700 145.
(1309)
 Rozvedený muž/nekuřák, 65/175 hledá ženu ze ZL, HO, KM, UH. SMS. Zn.
732 906 558.
(1310)
 59/191/štíhlý, sympatický nekuřák, tolerantní hledá ženu z východních Čech. Chrudim, Kutná Hora, Kolín. Zn. 702 300 485.
(1311)
 59letý, rozvedený, nek./abst., středoškolák hledá mladší ženu pro společný, neplatonický, rodinný život. Nabízím lásku, věrnost. Zn. 720 145 654.
(1312)
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 Vdovec 68/175, nevidomý, nekuřák z jižní Moravy hledá přítelkyni. Zn.
608 528 447.
(1313)
 Rozvedený a pohodový muž 68/168 hledá pro život partnerku do 65 let, nekuřačku.
Jen TP, Most. Zn. 702 053 599.
(1314)
 60letý muž hledá baculku. Psát, volat pouze upřímně. Západní Čechy. Zn.
702 991 265.
(1315)
 Muž 50/186 hledá štíhlou přítelkyni s romantickou povahou do 45 let, raději kuřačku. Zn. 739 959 234.
(1316)
 41letý muž z Krkonoš, z vesnice Studenec hledá ženu od 30 – 55 let, co má ráda
přírodu a country hudbu. JC, Nová Paka,
Jilemnice, Lomnice nad Popelkou. Zn.
732 730 326.
(1317)
 Vdovec 68/182 rád pozná ženu od 65 –
69 let. Bílovec a okolí. Severní Morava. Zn.
792 211 756.
(1318)
 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.
(1319)
 Zadaný 59/175 hledá přítelkyni ze Vsetína. Zn. 606 730 952.
(1320)
 Hledám ženu na cestování do 80 let.
Okolí Brna. Auto mám. Zn. 723 957 270.
(1321)
 39letý/vyšší/štíhlý muž hledá ženu od 25
– 40 let k vážnému vztahu, která by chtěla,
jako já, také miminko. Benešov u Prahy. Zn.
776 600 109.
(1322)
 Důchodce 69/170, docela pohledný
hledá starší, inteligentní, eroticky založenou ženu do 83 let, která bydlí sama. Zn.
607 201 819.
(1323)
 53letý Petr hledá ženu od 50 – 60 let
k milování. VČ, JM. Zn. 737 587 460.
(1324)
 Samotu nocí, dní rád vyměním za tvůj
úsměv+šarm nevšední! Muž 56/180/86, nekuřák z VČ hledá báječnou ženu do 54 roků
na prima seznámení. Zn. 704 727 618.
(1325)
 Muž 59/171/79, ženatý hledá ženu
k intim. schůzkám. Věk nerozhoduje. Zlín
a okolí. Pouze SMS. Zn. 777 145 837.
(1326)
 40letý muž hledá 30 – 39letou, hodnou,
štíhlou ženu/nekuřačku na vážný vztah.
Boskovice, Konice, Jevíčko, Mor. Třebová
a okolí. Zn. 605 303 918.
(1327)
 39letý, pohledný muž hledá ženu do života pro kterou bych mohl být vším. Duše
nad ztrátou dosavadního života bez lásky,
něhy a porozumění chybí. Zn. 704 589 031.
(1328)
 Muž po sedmdesátce hledá opuštěnou,
smutnou ženu z okr. Kolín. Společné víkendy v pohodě a pohlazení po duši. Zn.
702 428 007.
(1329)
 Pohledný, zadaný muž 48/178, něžný
romantik, atl. postavy hledá něžnou ženu,
která také hledá vše krásné, co život nabízí.
Třebíč – Jemnice. Zn. 728 236 968. (1330)
 Rozv., 76letý muž hledá paní s větším
dekoltem, která se dostala do tíživé situace.
Rád pomohu. Jsem abst./nekuřák od Prahy.
Zn. 721 331 785.
(1331)

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.
 Hledám mladší ženu na trvalý a intenzivní, láskyplný vztah. Důchodce, velmi mladého vzhledu. VČ kraj, není podmínkou. Zn.
604 763 171.
(1332)
 Hodný, štíhlý muž, nekuřák/abst.,
53/175, vdovec hledá hodnou, štíhlou holku/
ženu pro něhu a lásku. Strakonice a okolí.
Zn. 773 874 857.
(1333)
 Z nedostatku možností nabízím přátelství vitální ženě/štíhlé max. střed. postavy,
věkem kolem 60 ±, které nevadí zahrada +
grilování. Okolí UL, LT. Zn. 704 187 026.
(1334)
 64letý muž, nekuřák/abstinent hledá ženu
přiměřeného věku s vlastním zázemím. Budějovicko, Prachaticko. Zn. 723 922 947.
(1335)
 Malíř 58/170 hledá ženu kyprých tvarů. ZL, PR, UH. Zn. 703 128 798.
(1336)
 Hledám osamělou ženu/dámu s abnormálií. Jsi něčím výjimečná? Více si zavoláme, ano? Ozvi se 58letému muži/nekuřákovi. Chrudim, PCE a okolí. Zn. 732 523 185.
(1337)
 Hledám mladou ženu. Nabízím lásku, oporu a finance. Vše bez problémů.
Chtěl bych trvalý vztah. Jsem starší, pohledný muž. Liberec. Zn. 607 952 727.
(1338)
 34letý muž hledá svobodnou ženu. Nejen
mladí potřebuji lásku, něhu a porozumění,
ale když je člověk sám, tak jen přežívá. Dva
lidé si života užívají. Najdu tě tady? Zn.
731 468 609.
(1339)
 Sympatický dlouhán hledá vyšší/štíhlou
partnerku na víkend, dovolenou, společný
život. Věk mezi 58 – 63 lety. Mé zájmy
jsou zahrada, cestování, kultura atd. Zn.
702 969 668.
(1340)
 Muž 55/168/100 z okr. Chomutov hledá
ženu od 45 – 53 let/max. 165 cm a 80 kg, nejraději „Kozorožku“. Podzim života ve dvou.
Zn. 733 522 960.
(1341)
 58letý Čech hledá kamarádku s výhodou,
do 65 let. Pouze Praha nebo Ústecký kraj.
Zn. 608 154 757.
(1342)

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
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 167/77/nekuřák hledá pro život osamělou, štíhlou, nekonﬂiktní, spolehlivou ženu
do 74 let. „Váha, Střelec“. Severní Morava.
Zn. 704 768 001.
(1343)
 Muž 60/185 hledá ženu z okolí Znojma.
Zn. 732 310 841.
(1344)
 60letý senior/smíšek od TP hledá přítelkyni se soukromím, ne moc daleko.
Mám netradiční přání, za které rád odměním. Pravidelně. Napiš věk? Město? Zn.
604 513 275.
(1345)
 60letý vdovec/nekuřák, 178/86 se zájmy
o cestování, moře, tanec, jízdu na kole hledá
ženu. Prosím jen SMS. Praha a Středočeský
kraj. Zn. 722 525 802.
(1346)
 Rozvedený 57/180/80, osamělý muž
od Hradišťa hledá přítelkyni do 50 let. Samota tíží. Ozvi se. Mám rád přírodu, koně
atd. Zn. 736 141 838.
(1347)
 Hledám obyčejnou ženu od 30 – 50 let,
může být invalidní. Zatím návštěvy. Severní
Čechy. Jsem mladý, 46letý muž. Těším se.
Zn. 604 916 817.
(1348)
 Muž 57/171 hledá ženu, která nezklame.
SM. Zn. 724 896 172.
(1349)
 Muž 48/173/85, abstinent, domácí kuti
s autem a domkem na vesnici hledá ženu
do 52 let/štíhlou nebo plnoštíhlou. Jižní Morava. Zn. 773 917 999.
(1350)
 Svobodný, nezadaný, nek./abst.,
38/175/76 hledá holku na vážný, dlouhodobý vztah od 19 – 45 let. Mám rád přírodu,
chalupaření, cestování. Odepíši všem. Zn.
728 934 665.
(1375)
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 50letá/173/plnoštíhlá, rozvedená hledá
hodného kamaráda k občasným schůzkám.
Ozvi se. Zn. 732 646 231.
(1361)
 Hledám kamaráda od 60 – 70 let na přátelství. Sedlčansko. Zn. 606 420 759. (1362)
 „Vodnářka“ hledá „Vodnáře“ s autem.
Věk do 52 let, v plném invalidním důchodu/bez viditelné vady. Kladno a okolí. Zn.
778 021 961.
(1363)
 Pěkná žena 66/168/60 hledá pohodového muže od 60 – 70 let, který ještě věří
na lásku. Pouze Vysočina, Brno a okolí. Zn.
724 851 044.
(1364)
 46letá/štíhlá, sympatická žena hledá slušného muže, který rád vymění samotu za přátelství a klidný vztah. Zn. 604 510 328.
(1365)
 Aktivní babča 64/158/XL hledá bezva
dědu pro společný život. Zn. 776 219 532.
(1366)
 Ráda bych poznala muže ze severní Moravy od 63 – 68 let, pohodáře. Zn.
727 874 914.
(1367)
 Žena 45/168/70 s většími dětmi, rozvedená, životem zklamaná hledá upřímného
muže, který ví, co od života chce. Věk od 48
– 51 let. Zn. 792 245 149.
(1368)
 Je mi 41/175/silnější postavy a hledám
hodného, upřímného přítele pro pěkný
vztah. Nejlépe Brno a okolí. Prosím SMS.
Zn. 731 207 962.
(1369)
 60/165 hledá obyčejného, pohodového
muže, domácího kutila, do 64 let. Zahrádka.
NJ a okolí. Zn. 604 988 277.
(1370)
 39letá/SŠ, svobodná, vyšší/plnoštíhlá
hledá pro vážný vztah vyššího přítele s autem z Jihlavy nebo Brna. Zn. 723 831 987.
(1371)
 Seniorka hledá férového seniora kolem
70 let. Mladoboleslavsko, Liberecko. Jen
SMS. Zn. 721 531 476.
(1372)
 66letá blondýnka hledá muže na trvalý
vztah. Česká Lípa, Nový Bor. Auto vítáno.
Zn. 702 344 661.
(1373)
 58letá Jana, mladšího vzhledu hledá
přátelé s IQ asi 135, lékaře, vědce, kantory
s pochopením pro jogin. nauky, tajemství
života, cykloturistiku, přírodu, alternativní
medicínu. Zn. 720 351 230.
(1374)

Placená inzerce

Ženy hledají

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

 60letá žena hledá na zbytek života muže
od 59 – 65 let. Okolí Uherského Hradiště.
Zn. 608 728 124.
(1352)
 Svobodná 41letá máma s 2letým synem
hledá muže, který nás bude mít rád a bude
oporou. Domácí kutil vítán. Pouze Brno
a blízké okolí. Zn. 777 236 189.
(1353)
 Rozvedená 66/168 hledá přítele. Jen
vážně. Hlinsko, Polička. Auto vítáno. Zn.
604 795 323.
(1354)
 Rozvedená žena hledá abstinenta/nekuřáka od 58 – 60 let. Východní Morava. Zn.
739 709 933.
(1355)
 Žena 60/160/70. Najdu vlídného člověka
pro všední život, chvíle veselé i sváteční. Brno a okolí. Zn. 777 144 798.
(1356)
 67letá/167/73, rozvedená, prý pohledná
hledá muže do 70 let z okolí Liberce. Zn.
731 318 302.
(1357)
 Jsem 53letá žena. Co změnit samotu za pohodové dny ve dvou? ZČ. Zn.
776 361 102.
(1358)
 58letá žena, rozvedená hledá kamaráda
z JM/nejlépe z okolí Znojma na toulky přírodou a cestování. Zn. 732 614 735. (1359)
 57/168/80, hodná žena čeká na tvoje
zavolání. Upřímně a vážně. PC. Mně dálka
neva. Zn. 734 389 938.
(1360)

 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)
 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.
(047)
 Výklad karet po telefonu.
721 806 275.
(049)
 JAKÝKOLIV PROBLÉM se dá
vyřešit „UNIKÁTNÍM“ a jedinečným způsobem. (Proces trvá 3dny).
Stačí jen Vaše jméno+naroz. na T:
773 231 594.
(051)
 Výklady karet, návrat partnera.
Jana0209@seznam.cz
tel. 737 623 093.
(052)

 Hledám solidního gay/chlapa. Já 50 + let/
st. postavy. Prosím SMS odpovědi, pouze
od solidní osoby. Zn. 608 301 864. (1351)
ženy hledají

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

