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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
 Šance s Bavorákem. 774 066 171.
(063)

Muži hledají

muži hledají

 Vitální dědeček po sedmdesátce, nek./
nealko. hledá hodnou babičku po sedmdesátce na hezké spolužití v RD na Valašsku. Čestně. Zn. 602 966 461.
(1500)
 Hledám ženu na úrovni, která bude řídit
můj rychlý vůz. Zn. 721 558 875. (1501)
 Svobodný, 55letý muž nehledá krásu ani
bohatství, ale hledá obyčejnou a skromnou
dívku od 47 let z Havířova a okolí. Může
být i z vesnice. Šťastné léto ve dvou. Zn.
739 129 406.
(1502)
 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.
(1503)
 Provádím spirituální pátrání po trvalce
k přesazení do malého domku v krásné přírodě. Pohodu a klid nabízí senior, nekuřačce.
Dopis nebo SMS na. Zn. 702 705 731.
(1504)
 Pohledný muž 50+/180, mladistvý,
s autem hledá sympatickou ženu pro trvalý
vztah. Bez IT. Zn. Dopis.
(1505)
 76/174/89 hledá plnoštíhlou paní, která
by měla zájem se mnou trávit volný čas.
Jsem motorista a moc rád jezdím do přírody. Zn. Samota je zlá.
(1506)
 59letý muž, nek./abst. hledá osamělou
ženu/nekuřačku pro vážné seznámení,
společný, rodinný život. Výhodou je věk
36 – 58 let a malé dítě v péči popř. těhotná, či žena toužící po dítěti. Podmínkou je bydliště v dosahu vlaku, ochota
přistěhovat se a velký zájem o sex. Zn.
705 404 111.
(1507)
 69letý muž hledá ženu do 65 let/170 pro
krásný, trvalý vztah. Okres RK, PU, UO,
HK. Zn. Seznámení.
(1508)
 Vitální, Ing., vdovec 68/170/70 hledá
důchodkyni do 65 let, řidičku, na střídání v řízení při autoturistice. Provádím
HO´oponopono. Zn. 605 447 331. (1509)

Kontaktredakce:
inzerce: 472 741
742 989,
253, redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz, www.spirit.cz
Kontakt
www.spirit.cz  9. června–15. června
 Hledám a nabízím i domov obyčejné
ženě ± 45 let, v případě i osamělé, těhotné
dívce apod. Děti nebo malá tělesná, smyslová vada není překážkou. Jsem abst./
nek., všestranných zájmů, s vlastním RD
na vesnici u Luhačovic. Dopis nebo tel.
Zn. 721 201 232.
(1510)
 Podnikatel, rozvedený senior z Brna
nabízí ženě za vedení domácnosti v rodinném domě zdarma bydlení a stravování.
Ostatní dle domluvy. Zn. 722 677 081.
(1511)
 50/188/štíhlý, rozvedený sportovec
hledá atraktivní, pohlednou ženu od 40 –
53 let, i vdanou, k občasným schůzkám.
VČ kraj, Rychnov nad Kněžnou. Zn.
604 306 664.
(1512)
 Lásku a trvalý vztah ženě do 50 let, která
by byla ochotná se přistěhovat nabízí rozv.,
55/188 z Loun. Zn. 604 719 132.
(1513)
 Jsou věci, které si člověk musí říci
osobně, ale proč to nezkusit? Pardubický
kraj. Já 68/180/95. Zn. Je třeba dobrý
skutek.
(1514)
 70letý muž hledá ženu, která ještě nerezignovala na lásku, sex, tanec. Jsem
z Ostravska, žiji sám na chalupě. Jezdím
do lázní, někdy zajdu na taneček, jsem
motorizován s hezkým důchodem, poměrně zdráv. Odepíši všem starším. Zn. Láska je život.
(1515)
 Hledám kamarádku/veganku, bylinkářku, která léčí DIA/úplně. Bydlení u tebe.
Jsem 70letý, věřící, nek./abst. Platonický
vztah. Je mi samotnému smutno. SMS.
Zn. 704 527 948.
(1516)
 Starší, rozv., prošedivělý, příjemný muž
z VČK hledá přítelkyni pro zbytek života
z regiónů NA, HK, ÚO a na trase směr Brno.
Ty do 173 cm, XL postavy, 55 – 65 let, dobrá kuchařka, mazlivá, s vlastním zázemím.
Já 68/174, mladší vzhledu. Nevolat, pouze
SMS, MMS. Zn. 604 356 444.
(1517)
 Muž 35/173, svobodný „Štír“, sportovní postavy hledá ženu do 50 let na vážný
vztah. Celá ČR. Zn. Odpovím všem.
(1518)
 48letý, zajištěný muž hledá ženu do 38
let na společnou cestu životem v lásce, něze, citu, důvěře a také porozumění. Miluji
moře, slunce, domov, psy, Egypt. Prosím
foto celé postavy, vrátím. Celá EU. Zn.
Najdu Tě?
(1519)
 Hodnou přítelkyni toužící po lásce a pohlazení hledá sympatický muž 29/170/86,
sportovec. Odpovím všem. Děti nevadí.
Momentálně ve VTOS. Společně to zvládneme. Samota je zlá. Zn. Plzeň. (1520)
 Muž 32/187/sportovní postavy hledá
ženu na vztah bez lží a přetvářek, které
bych mohl v životě být oporou. Jsem vtipný, veselý, jen mom. ve VT. Najdu Tě?
Zn. Odpovím na každý dopis.
(1521)
 Muž 65/171 hledá pomoc ženy s dobrým srdcem. Vše společně, odměna jistá.
Tč. ve VT. Adresa nutná. Zn. Úcta k ženě.
(1522)

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. Podáním inzerátu formou kupon/SMS dává inzerent
souhlas s archivací, evidencí a použitím osobních údajů k zajištění a realizaci objednané
inzerce. S osobními údaji nakládáme dle zákona GDPR a nepředáváme třetím stranám.
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.
 Rád poznám čarodějku nejen na dopisování a okultních vědách. Po poznání možný vztah. Můžeš být i ve VT,
pomohu. Já 40letý „Beran“. Zn. Jsi?
(1523)

Ženy hledají

ženy hledají

 Slušného muže ráda pozná 77letá vdova. Léta plynou, vzájemně si být oporou.
Vše mám, ale samota je zlá. Zn. Auto vítáno.
(1524)
 66letá/SŠ, nekuřačka z Brna hledá
vstřícného partnera, středoškoláka, vyšší
a silnější postavy z Brna nebo blízkého
okolí, motoristu, k vážnému vztahu. Zn.
731 808 750.
(1525)
 Jsem žena 75/172/67 a hledám kamaráda pro společný život, trvalý vztah. Vzájemné štěstí. Zn. S pokorou.
(1526)
 60letá vdova hledá muže pro život, nejlépe s domkem, není podmínkou. Nekouřím/nepiji alkohol. Žít jeden pro druhého.
Zn. 737 836 652.
(1527)
 Vdova 69/170 ráda pozná muže kolem
70 let, s bytem a autem. Léta plynou. Jsi
někde ve VČ? Zn. Odepiš.
(1528)
 Život je dlouhá cesta, ve dvou se po ní
jde lépe. Máš-li zájem po ní kráčet se
mnou, tak napiš. Jsem 73letá vdova z Ostravy. Zn. Život ve dvou.
(1529)
 Žena 68/182/79 z východních Čech by
ráda poznala muže do 70 let, slušného,
dobře vypadajícího, vysokého k společným schůzkám, výletům a trávení spolu
příjemných chvil. Pouze volat, ne SMS.
Zn. 776 615 149.
(1530)
 58/165, milá, hezká hledá přítele. Brno
a okolí. Muž vyšší a inteligentní, nekuřák.
Zn. 606 427 559.
(1531)
 71letá žena, štíhlá hledá seriózního
muže do 73 let, bez závazků a dluhů. Zn.
Střední Morava.
(1532)

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:

GDPR – ochrana
osobních údajů – při
podání inzerátu souhlasím se zpracováním
osobních údajů

Váš podpis:

__________

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
 Ráda se seznámím s obyčejným, inteligentním mužem/kolem 70 let, který
nechce žít ve stáří sám. Východní Čechy.
Zn. 732 608 819.
(1533)
 Žena 63/165 „Rak“, silnější postavy,
vel. poprsí, nek./abst., všestr. zájmů, s bytem 3+1 hledá pána od 64 – 70 let/180 cm,
všestr. zájmů, nek./abst., s klidnou povahou. Bydlí u mě 35letý syn. Jsem z Děčínska. Zn. Severní Čechy.
(1534)
 53/165/nekuřačka, veganka, vegetar.,
bez závazků se zájmy o tajemno mezi
nebem, zemí, tanec, zpěv, hudbu, zvířata.
Hledá se přítel i přátelé stejného protějšku. Vzájemně si být oporou. Zašlete foto,
bez fota neodepisuji. Zn. Poste rest. Praha 5, 153 00.
(1535)
 Ing. hledá podnikatele/vysokoškoláka, nek., 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.
(1536)
 55letá/165/90 Jana, 25 let rozvedená by
se ráda s někým vážně seznámila, žádný
sex. Jsem nezaměstnaná s přibývajícím
věkem a po dětech mi zdraví už tolik neslouží. Jsem kuřačka, alkohol nepiji, ráda
uvařím, uklidím. Líbí se mi dechovky
a i jiná česká hudba. Jsem aktivní člověk, ale i tak si ráda posedím u čaje či
televize. Hledám upřímného muže od 50
– 60 let, který by mě měl rád. Jen vážně, na kráse nezáleží. Láska a věrnost je
důležitá. Jenom Havířov a jen volat. Zn.
737 423 968.
(1537)
 46letá Iva hledá přítele do 55 let, který
umí být oporou a nemyslí sám na sebe.
Bohužel jsem nyní ve VT. Zn. Iva z Vysočiny.
(1538)
 Jsem 28letá holka, která hledá trvalou
lásku. Ozvi se mi, pokud si myslíš, že ty
jsi ten pravý. Jsem ve VT. Nevaž se. Zn.
Odvaž se!
(1539)
 Vdova 73/158/plnoštíhlá hledá kamarádku nebo kamaráda na pokec. Okolí
Bystřice nad Perštejnem. Pouze volat. Zn.
731 331 927.
(1540)
 76letá žena v důchodu hledá slušnou
kamarádku, co je také dlouho sama. Občas si popovídat. Může být z vesnice, není
podmínkou. Třinec až směr Hnojník. Volat odpoledne. Zn. 605 738 929. (1541)
 Veselou, trochu spor. typu, optimistku, důchodkyni do 70 let, na společnou dovolenou
hledá seniorka, všestranných zájmů. Po tuzemsku/autem, do Itálie k moři/busem. Nejlépe Hradec Králové. Zn. 702 739 721. (1542)
 73letá žena z Brna hledá kamaráda nebo
kamarádku z Brna. Neposílat SMS. Zn.
734 680 771.
(1543)

Byty, bydlení

byty, bydlení

 Zdravotní sestřička hledá levnější podnájem 1+1. Jablonec nad Nisou, Liberec
a okolí. Ne realitka. Zn. Klidnější prostředí.
(1544)

24/2018

 Vyměním malý družstevní byt ve východních Čechách za byt k kraji Pardubickém – Vysočina. Zn. Nebo koupím.
(1545)

různé

Různé

 Prosím dámu, která byla svědkem nehody/v září 2017 ve vlaku z Hulína do Otrokovic, aby se ozvala. Zn. 731 010 196.
(1546)
 Hledám radu jak léčit hučení v uších.
Potíže mám již 10 let, jsem v důchodu.
Ráda bych našla někoho, kdo má stejný
problém. Lékaři tvrdí, že je to od páteře,
ale na lázně nemám nárok. Pouze volat, ne
SMS. Zn. 731 331 927.
(1547)
 Hledají se seriózní odborníci z Prahy
na aktivaci třetího oka. Tel. 773 257 152,
776 520 297. Zn. Profesionalita. (1548)
 Informujte prosím jaké existují možnosti, když se přijde při paradentóze
o chrup než jsou běžně u zubařů (zachránit zbylé)? Tel. 773 257 152, 776 520 297.
Zn. Novinky.
(1549)
 Hledají se seriózní léčitelé/ky, diagnostici nejlépe z Prahy, či na dálku na závažná onemocnění Tel. 773 257 152,
776 520 297. Zn. Zdraví.
(1550)
 Hledá se adresa, tel. na vědmy Zuzana
Nováková, Marcela Košanová, V. Chramostová, A. Meleová, M. Kudláčková, J.
Fialová, M. Mašková, J. Lojk, S. Stenclová, Danica Samková. Tel. 776 520 297,
773 257 152. Zn. Porada-objasnění.
(1551)
 Hledá se seriózní vědma z Prahy, nejlépe i přes telefon, diagnostička. Tel.
773 257 152, 776 520 297. Zn. Objasnění-porada.
(1552)
 Hledají se seriózní diagnostici, léčitelé/
ky nejlépe z Prahy, či na dálku k zjištění
stavu cysty a k vyléčení od cysty. Tel.
773 257 152, 776 520 297. Zn. Zdraví.
(1553)

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)
 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)
 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. (059)
 JAKÝKOLIV PROBLÉM se dá
vyřešit „UNIKÁTNÍM“ a jedinečným způsobem. (Proces trvá 3 dny).
Stačí jen Vaše jméno+naroz. na T:
773 231 594.
(060)
 Výklad karet, duchovní poradenství.
Mobil 728 624 807.
(062)

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

