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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
 vdejsedobavorska.cz 774 066 171. (057)
 Dejte nové lásce šanci! Více na hesa.cz
nebo Tel. 773 299 789.
(058)

Muži hledají

muži hledají

 Muž 39/178/75, s vadou sluchu, diabetik hledá ženu do 45 let, která nechce být sama, ráda
zajde do přírody a ráda cestuje po České republice. Budu se na Tebe moc těšit. Brno, Vyškov,
Kroměříž. SMS. Zn. 606 199 851.
(1376)
 69letý vdovec ze SM/Ostravsko hledá upřímnou ženu. Jsem čistotný, nekuřák/nealkoholik.
Auto a chalupu mám. Rád jezdím, tančím, mám
rád zvířata, hory, práci na zahrádce/pěstuji zeleninu i kvítka. Zn. Najdu Tě?
(1377)
 Je mi 70 let. Jsem ZTP-P a hledám ženu stejného postižení. Nekouřím/nepiji a jsem ze střední
Moravy. Štěstí. Zn. 608 076 000.
(1378)
 Jsem muž středních let, 68/176/70, štíhlé
postavy a žiji v RD na vesnici v okr. Olomouc. Jsem nekuřák/jen příležitostně, vylučuji rovněž alkohol. Jsem bez závazků, mám
malá hospodářská zvířata. Proto hledám
vážný vztah s ženou, ne jen na sex, ale snad
na spolužití na vesnici. Oboustranné pochopení, nehledám jen ﬂirt. Je ještě taková plnoštíhlá žena? Samota je zlá. Zn. 736 259 556.
(1379)

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.

Kontaktredakce:
inzerce: 472 741
742 989,
253, redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz, www.spirit.cz
Kontakt
www.spirit.cz  26. května–1. června
 Nabízím zdarma bydlení v RD v Rožnově
pod Radhoštěm osamělé ženě kolem 70 let/
nekuřačce za pomoc v domácnosti. Vše ostatní
dle domluvy. Zn. 602 966 461.
(1380)
 74/164/69, nekuřák postrádá přátelství
hodné, upřímné, štíhlé ženy/nekuřačky,
na úrovni, ﬁnančně nezávislé, která ráda
řídí/není podmínkou. Preferuji přátelství
v dobrém i ve zlém. Jsem z Ústeckého kraje.
Zn. 606 546 899.
(1381)
 Důchodce 75/160 stále hledá ženu, která
by s ním chtěla žít. Jsem nek./abst. z Prahy.
Čekám, pište adresu i telefon. Milan. Zn.
Praha a okolí.
(1382)
 Svobodný, bezdětný „Rak“
58/180/76, abst./nek. z okr. Vyškov hledá ženu od 48 – 68 roků.
Radomír. Zn. 728 022 951.
(1383)
 Senior uvítá v malém domku v krásné
přírodě nekuřačku s řidičským průkazem.
Půjdeme spolu v pohodě celým budoucnem.
Dopis nebo SMS na. Zn. 702 705 731.
(1384)
 66letý/175, senior hledá ženu pro společné
žití u mě na jižní Moravě. Zn. 704 483 707.
(1385)
 VŠ 63/174/80, rozv., nekuřák, stavař
OSVČ, mentál. mladší, ezoterik, všeobec.
zájmů, hledá pro společný život partnerku
drobnější postavy nar. ve znamení „Raka,
Kozoroha, Býka, Panny“/napište i Asendent, den narození. Odkudkoliv a. Zn. S vyřešenou minulostí.
(1386)
 Důchodce 67/165/67 z Bystřice pod
Perštejnem, s bytem 2+1, kuřák hledá hodnou ženu, ne zlatokopku. Může být i mladší.
Zn. 608 032 752.
(1387)
 Jsem muž 56/175/80, nek./abst., dost šedivých vlasů, s domkem, zahradou a autem.
Mám 25letou dceru, která žije zvlášť v Praze. Bydlím 8 km od Zlína a hledám úplně
obyčejnou ženu k přistěhování. Starší nevadí. Slunce v duši. Zn. 776 298 679. (1388)
 51/188, rozv., sportovec hledá aktivní, pohlednou ženu od 40 – 52 let/i vdanou k občasným schůzkám. Rychnov nad Kněžnou
a okolí. Zn. 604 306 664.
(1389)
 Svobodný muž 52/175/85, abstinent/kuřák hledá hodnou, milou, trpělivou ženu. Mám zdravotní potíže. Mezi mé zájmy
patří historie, plesy. Bydlím
v Ústí nad Labem. Zn. 704 522 291. (1390)
 Hledám kamarádku veganku, bylinkářku,
mladší/i starší, která umí léčit DIA. Bydlení u tebe, platonický vztah. Zn. Jsem 70letý, věřící, nek./abst. Pomoz mi dokud žiji.
SMS. Zn. 704 527 948.
(1391)
 Prý pohledný a sympatický, 36letý muž,
tč. ve výkonu trestu hledá ženu do 50 let.
Prozatím na dopisování. Milovat a být milován. Zn. Foto vítáno.
(1392)
 Muž 65/171, ﬁn. zajištěný, citlivý a sexuál. založený hledá pro zbytek života částečně
zajištěnou ženu či lásku. Adresa nutná, věk
nerozhoduje. Zn. Úcta k ženě.
(1393)
 Rád bych poznal čarodějku se zájmem
o okultní vědy a magii. Dopisování, následně možná i více. Můžeš být ve VT. Zn. Existují ještě čarodějky?
(1394)

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.

Zn:
Jméno:
Adresa:
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NEVYPLŇUJTE
PSČ:

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.
 Muž 66/168, ﬁnančně zajištěný, sex. a citově založený hledá spolehlivou a věrnou
ženu. Adresa nutná, věk nerozhoduje. Najdu
Tě? Zn. Cit a něha.
(1395)
 Zoufalý chlap ze samoty hledá náboj
do života. Ženu s dětmi, či bez, i gaye či etnikum. Moje samota pramení z vyššího IQ
a z toho, že jsem byl v dětství zneužíván.
Jsem skoro asexuál. Odpověď s adresou
a fotem. Zn. Odkudkoliv.
(1396)

Ženy hledají

ženy hledají

 Hledám muže, který je sám a bude žít jen
pro mě. Kultura, cestování. Já 60/170. Chomutov, Karlovy Vary, Praha. SMS po 18.
hodině. Zn. 721 620 988.
(1397)
 Vdova 72/170/70 hledá přítele do 75
let/nad 175 cm, nek./abst., řidiče bydlícího v paneláku. Prožít spolu léto v přírodě.
Okres CV, MO, LN, KV. Zn. 737 501 351.
(1398)
 Počasí je krásné, život běží. Najdu muže,
který poběží se mnou? 73letá, zajištěná, vitální žena z VČ. Zn. Najdu?
(1399)
 SŠ 53/167/baculka v ID, věřící, rozv.,
sympatická Severočeška hledá inteligentního, hodného přítele na společný život. Zn.
606 718 855.
(1400)

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR

Byty, bydlení

byty, bydlení

STŘELEC

 63letý důchodce, stavař, nekuřák hledá rozumný podnájem v RD. Kdekoliv
(i ve vybydlené obci). Zdravotní důvody.
Vzduch, klid. Mohu hlídat, provádět drob.
práce. Slušné jednání podmínkou. Zvířata
nevadí. Zn. Dohoda.
(1414)
 Koupím garsonku v kraji Pardubickém –
Vysočina. Možná i výměna. Zn. Domov.
(1415)

KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 64letá/SŠ, nekuřačka z Brna hledá vstřícného partnera/středoškoláka, vyšší a silnější postavy, motoristu z Brna nebo blízkého
okolí. Vážný vztah. Zn. 731 808 750.
(1401)
 Jsem 70letá vdova a hledám hodného
přítele/ochránce pro dobré i horší dny, abstinenta/nekuřáka. Plzeň. Zn. 778 505 577.
(1402)
 Vdova 68/157 ráda pozná pohledného
muže/nekuřáka s autem, od 68 – 70 let.
Hledám dobrého přítele. Prosím jen Teplice
a okolí. Zn. 608 505 247.
(1403)
 71letá žena/střední postavy ráda pozná
slušného muže/nekuřáka od 69 – 74 let,
který rád cestuje. Zn. Střední Morava.
(1404)
 Je mi 76 let/menší postavy, už ne fit.
Hledám slušného dědka „Blížence“, také
osamělého, na dopisování. Pokud jste
z Oravy, tak si budeme mít o čem povídat. Zn. Jen Frýdek – Místek a okolí.
(1405)
 73letá vdova hledá na popovídání též
vdovce, který je na stáří sám, aby nám nebylo smutno, měli jsme jeden druhého. Vše
dle domluvy. Jsem plnoštíhlá/158 cm vysoká, dobré povahy. Pouze volat, ne SMS. Zn.
731 331 927.
(1406)

AVS přístroj Laxman
sleva 1600 Kč +
dárky za 4800 Kč
nebo 6600 Kč!

www.galaxy.cz

 Ráda se postarám o starého pána z JM.
Nejraději bezdětného. Jsem 75letá vdova.
Zn. Pohoda ve stáří.
(1407)
 Vdova 69/170 ráda pozná muže kolem 70
let, s bytem a autem. Léta plynou. Jsi někde
ve VČ? Zn. Odepiš.
(1408)
 Lásku, něhu a štěstí hledá 68letá, rozvedená „Štírka“, nekuřačka/bez alkoholu. Každý
věk je krásný, když ho umíš žít a máš s kým.
KO, NB, KH. Zn. 702 501 711.
(1409)
 Ing. hledá podnikatele/vysokoškoláka,
nekuřáka, nad 64 roků, který má zájem
se mnou žít a udělat si pobočku své velké ﬁrmy v Jihlavě. Bydlím v Praze. Zn.
723 199 977.
(1410)
 Také se nevzdáváš naděje na lásku a kousek štěstí? Ozvi se, je mi moc smutno. 48letá, mom. ve VT. Zn. Pohlazení.
(1411)
 Hola, hola, léto, voda, moře volá a já k sobě hledám seniorku. Samotnou mě to nebaví. Tak se ozvěte seniorce, staré věkem, ale
mladé myšlením. Nabídky z VČ vítány. Zn.
702 739 718.
(1412)
 Mám šanci najít někoho na dopisování,
když mám 43 let? Prosím, pište čitelně a nedělejte si legraci. Děkuji. Zn. Určitě odepíšu.
(1413)

Relaxuje, uspává, uzdravuje, léčí. Pomáhá
tam, kde už jsou jiné ,,medicíny” krátké.
Nejprodávanější biomedicínský přístroj v EU:

Laxman slaví 10 let na
českém trhu. Proto k němu
v červnu dostanete
ZDARMA slevu a tyto dárky:
programy ,,První týden” +
učební kurzy angličtiny nebo
němčiny pro samouky.
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Katalog zdarma!
Pošlete běžnou SMS s poštovní
adresou a slovem SPIRIT na tel:
Čechy - 77 4444 795
Morava - 778 035 563
Katalog vám pošleme obratem.
Přidejte emailovou adresu a obdržíte
E-book ,,Jak přežít v dnešním světě”.

různé

Různé

 Prosím dámu, která byla svědkem nehody/v září 2017 ve vlaku z Hulína do Otrokovic,
aby se ozvala. Zn. 731 010 196.
(1416)

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)
 Výklad karet po telefonu.
721 806 275.
(049)
 JAKÝKOLIV PROBLÉM se dá
vyřešit „UNIKÁTNÍM“ a jedinečným způsobem. (Proces trvá 3 dny).
Stačí jen Vaše jméno+naroz. na T:
773 231 594.
(051)
 Výklady karet, návrat partnera.
Jana0209@seznam.cz
tel. 737 623 093.
(052)
 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.
(055)
 Jednodenní kurzy reiki 1. stupně se
zasvěcením.
Brno 2.6., 7.6., Velká Bíteš 3.6., Tábor
2.6., 16.6., 30.6. Inf. a přihl. Iva Janíčková, tel. 723 456 720, www.iril.cz
(056)

Aktuálně můžete číst naší inzerci též na www.spirit.cz
Spirit-22-box.pmd
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