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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

 Svobodný, nezadaný, nek./abst., 38/175/76
hledá holku na vážný, dlouhodobý vztah od 19
– 45 let. Mám rád přírodu, chalupaření, cestování. Praha, Středočeský kraj. Odepíši všem. Zn.
728 934 665.
(1555)
 Ahoj. Jsi štíhlejší žena, máš ráda rock a přírodu? Tak písni rozvedenému, dlouhovlasému
pohodáři 55/177/84 z Pardubic. SMS. Zn.
605 488 239.
(1556)
 34letý muž/mladšího vzhledu hledá ženu
ve věku od 28 let. Chceš být moje láska? Ozvi
se mi. Budu se těšit, Josef. Znojmo a okolí. Zn.
731 468 609.
(1557)
 Rozvedený, 43letý sympaťák z Liberce hledá ženu. Těším se na odpověď. Pouze Liberec
a okolí. Zn. 739 624 800.
(1558)
 Slušný muž hledá ženu do 45 let na Prachaticku. Zn. 721 063 203.
(1559)
 56/191/štíhlý, sympatický, tolerantní nekuřák hledá ženu. Hradecký kraj, Jaroměř, východní Čechy. Zn. 702 300 485.
(1560)
 Hledám štíhlou nebo hubenou osamělou ženu do 60 let na stálý, láskyplný vztah. Pardubice, Východočeský kraj, není podmínkou. Zn.
608 618 350.
(1561)
 56letý vdovec, ne./abst., klidné, vyrovnané
povahy hledá štíhlou, usměvavou ženu do 55
let. Auto a dobré srdce mám. OV, OP. SMS. Zn.
773 204 716.
(1562)
 Sympatický pohodář hledá příjemnou ženu
na toulky přírodou a cestu životem. Je mi 67
let/170. Zn. 607 935 355.
(1563)
 Rozvedený muž 63/162 hledá přítelkyni.
KO, střední Čechy. Zn. 728 313 794. (1564)
 Hledám mladší, štíhlou ženu, která má ráda
starší muže. Duševně a citově založenou. Zn.
732 663 219.
(1565)
 70/183 z podhůří Orlických hor rád pozná
ženu, která má ráda lesy, louky, je schopná jezdit na kole a nepotřebuje k životu televizi. Zn.
608 646 838.
(1566)
 Hledám kamarádku, která zůstala sama bez
rodiny. Jsem 65letý nekuřák, motorista. Severní
Morava. Zn. 608 453 732.
(1567)
 56letý muž hledá ženu z Vysočiny a okolí k občasným schůzkám. Na věku nezáleží, zázemí mám. Najdu Tě? Jen SMS! Zn.
728 357 418.
(1568)

Kontakt redakce:
inzerce: 472 742
Kontakt
741 253,
989, inzerce@spirit.cz,
redakce@spirit.cz,www.spirit.cz
www.spirit.cz  16. června–22. června
 64letý muž, nek./abst. hledá ženu s vlastním zázemím. Budějovicko, Prachaticko. Zn.
723 922 947.
(1569)
 43/190/80 hledá obyčejnou, skromnou a milou ženu se srdíčkem na pravém místě, nekuřačku do 43 let. JC, MB, Praha. Zn. 702 847 729.
(1570)
 Hledám mladší, zdravotně postiženou ženu
na trvalý, intenzivní, láskyplný vztah. VČ kraj,
není podmínkou. Zn. 721 456 257.
(1571)
 53letý muž hledá obyčejnou, skromnou ženu. Najdu? Zn. 737 307 670.
(1572)
 Vdovec/nekuřák, věřící, 78letý, mladšího
vzhledu, s vlastním bytem, autem hledá upřímnou přítelkyni od 60 – 70 let s laskavou duší
z Karviné až po Jablunkov. Zn. 728 950 329.
(1573)
 Hledám ženu, co nezapomněla, že je na světě krásně. Zahrada, les, kolo, sex. Já 67/180/95,
nek./abst. LN, MO, Žatec. Zn. 721 310 917.
(1574)
 66letý muž hledá starší, osamělou ženu
na občasná setkání, mazlení, hezké chvíle. Nechci jen brát, ale i dávat. Střední Morava. Zn.
721 548 269.
(1575)
 Hledám pohlednou paní s větším horním
objemem pro trvalý vztah od 74 let a váhy
do 80 kg. Jsem rozvedený, 77letý nek./abst
z Polabí. Zn. 702 973 516.
(1576)
 Rozvedený, 58letý muž hledá přítelkyni
z Litoměřic. Věk neřešme. Zn. 607 632 004.
(1577)
 Muž 48/173/85, abst., domácí kutil s autem
a domkem na vesnici hledá ženu do 52 let/
štíhlou nebo plnoštíhlou z jižní Moravy. Zn.
773 917 999.
(1578)
 Pozorný mazlík 59/170 hledá vitální ženu/i
baculku k něžným setkáním. Zn. 732 156 818.
(1579)
 Hledám obyčejnou ženu pro vážný vztah.
Jsem Róm 33/170/70 ze severní Moravy. Zavolej mi. Zn. 739 138 673.
(1580)
 Rozvedený nekuřák od Českých Budějovic,
s domkem hledá štíhlejší přítelkyni na procházky lesem, posezení u vody a jiné. Jsem 195/62.
Zn. 604 914 993.
(1581)
 39letý muž hledá ženu do života. Láska,
pohlazení na duši i těle chybí! Ve dvou je lépe
než samotnému na tomto světě! Najdu tady svůj
osudový protějšek? Zn. 792 344 334. (1582)
 Hledám štíhlou ženu, co nemá kde bydlet.
Zn. 773 598 808.
(1583)
 Bezdětný, humorně veselý optimista/
nekuřák hledá ženu pro trvalý vztah. Zn.
776 376 764.
(1584)
 Sama, smutno, nuda do 58 let? Ne zlatokopka? Hledá Tě 66/175/100, mlad. vzhledu, nekuřák, s autem. Výlety, příroda, houby, dovča.
Západní, střední, jižní Čechy. SMS, MMS. Zn.
732 416 485.
(1585)
 80letý muž hledá ženu, která také holduje
naturismu, bez falešného studu. Ostrava, Antošovice, není podmínkou. Zn. 721 949 980.
(1586)
 Rozvedený muž hledá milou a pohlednou,
30 – 40letou dívku. Nejlépe baculku z okolí Litomyšle, Svitav. Zn. 739 189 788.
(1587)
 Dědeček zve babičku, která se dokáže ještě
přitulit. Kutná Hora a okolí. Zn. 720 443 519.
(1588)
 Rád poznám ženu drobnější postavy, která by stála o mou přítomnost a bylo by nám
spolu hezky. Mám 60 let. TR, ZN a okolí. Zn.
728 114 425.
(1589)

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.
 Rozv., 60/170/80, sympatický, velmi mladšího vzhledu, sám žijící a pracující hledá sympatickou přítelkyni. Ne silné postavy, s vyřešenou minulostí. Zn. 605 996 431.
(1590)
 Hodný, štíhlý muž/nekuřák, nepiják 53/173,
vdovec hledá hodnou, štíhlou holku pro něhu, cit, lásku. Strakonice a širší okolí. Zn.
773 874 857.
(1591)
 49letý muž by rád poznal obyčejnou ženu.
Česká Lípa. Zn. 722 709 226.
(1592)
 Vdovec 65/174 hledá ženu z Pokrkonoší. Příroda, četba, kutilství. Zn. 608 806 552. (1593)
 69letý muž ze SM, štíhlý nekuřák bez ZTP
hledá upřímnou ženu. Auto a chalupu mám. Samota tíží. Zn. 604 406 567.
(1594)
 36letý Pepa hledá přítelkyni z Frýdku Místku. Zn. 736 717 246.
(1595)
 Touto cestou hledám ženu kolem 55 let.
Může být i z vesnice. Já 47/192/střední postavy.
Neboj se ozvat. Zn. 723 234 820.
(1596)
 Hledám ženu na společné prožití podzimu
života. Samota tíží. Jsem 65/175/78, rozvedený, nekuřák, velký romantik, milující slunce, vodu, moře a vše krásné kolem nás. Zn.
730 431 107.
(1597)
 Rozv., 61/173/85 v ČID z Nového Bydžova,
kuřák hledá vztah s menší ženou štíhlé postavy
od 155 cm a od 55 let. Zn. 605 301 665. (1598)
 Rozvedený a pohodový muž 68/168 hledá
pro život partnerku/nekuřačku do 65 let. Jen TP
a okolí. Zn. 735 858 206.
(1599)
 Muž 70/185/96, romantik, umělec. zaměřený hledá přítelkyni asi do 75 let, v horních partiích více obdařenou. Zn. 737 622 404. (1600)
 Osamělý, bezdětný, 73letý/178 muž s menší těl. vadou z okr. JC hledá ženu, která by
mu pomohla od samoty. Cyklistika, příroda,
hudba. Auto nemám. SMS neposílat! Zn.
723 284 268.
(1601)
 Hledám BI, dobré přítelkyně, kde by mohl vzniknout začátek něčeho krásného. Já muž 58/180/83.
Chrudim, PCE a okolí. Zn. 732 523 185.
(1602)

Ženy hledají

ženy hledají

 70letá vdova hledá kamaráda/přítele, hodného, veselého od 69 – 73 let. Najdu? Vzájemné návštěvy, výlety. Jičínsko – Turnov. Zn.
722 254 583.
(1603)

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
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 Žena hledá nezadaného přítele od 58 – 65 let
milujícího moře, cestování atd. OV a okolí. Zn.
773 602 725.
(1624)
 64letá, abst./nek. hledá přítele do 68 let,
kterému nebude vadit, že chodím o francouzké
holi. Najdu Tě? Určitě někde jsi. Jsem z OV/
Hrabůvka. Zn. 732 671 461.
(1625)
 Najde 51letá žena upřímného muže od 50 –
56 let z východních Čech okolí HK, PA, LIT?
Co změnit samotu za pohodové dny ve dvou?
Zn. 731 912 513.
(1626)
 40letá/SŠ, vyšší/plnoštíhlá hledá pro vážný
vztah vyššího přítele s autem z Brna a okolí.
Zn. 723 831 987.
(1627)
 63letá Jihočeška hledá zatím prima kamaráda, také Jihočecha, abstinenta, přiměřeného
věku, s vlastním zázemím. Časem i více. Zn.
732 190 758.
(1628)
 Vdova 65/163/59 hledá muže do 70 let. Zn.
608 841 048.
(1629)
 Vdova 62/152/XL, pohodářka s autem hledá
přítele z Libereckého kraje. Zn. 732 182 055.
(1630)
 Hledám kámošku do 80 let. Okolí Brna. Zn.
723 957 270.
(1631)
 Seniorka hledá pohyblivou kamarádku, ne
„L“, která by uvítala pomoc na zahradě. Jsem
z Prahy, uvítám venkov. Dělit se jako sestry.
Zn. 606 166 627.
(1632)
 Hledám aktivní kamarádku do 60 let. Ostrava a okolí. Cestování. Zn. 737 964 583. (1633)
 43letá žena/boubelka hledá obyčejnou ženu
pro život. Věk není důležitý. Jsem z Moravy. Ty
odkudkoliv. Jen vážně. Zn. 702 895 059.
(1634)

Byty, bydlení

VODNÁŘ

byty, bydlení

RYBY

 Matka a syn 75 a 48 let hledají ubytování
v okolí Poděbrad, Nymburku za rozumnou cenu. Dlouhodobě. Zn. 739 959 234.
(1635)

 Hledám pro svou 49letou dceru hodného
přítele na trvalý vztah. Žatec, Louny a okolí.
Zn. 737 606 338.
(1604)
 70/170/70, bruneta, zdravá, veselá řidička
s domkem a zahradou, abst./nek. z Pohořelic
u Brna hledá kamaráda abst./nek. pro vzájemnou pomoc a klidné stáří. Zn. 776 782 159.
(1605)
 62letá vdova ráda pozná muže k spolubydlení v RD. Jsem z Turnova. Zn. 732 182 055.
(1606)
 „Vodnářka“ hledá „Vodnáře“ s autem, do 52
let v plném inv. důchodu/bez viditelné vady
z Kladna a okolí. Zn. 778 021 961.
(1607)
 Hledám muže do 83 let. Kyjov, Brno, Sokolnice, Klobouky u Brna a okolí. Auto vítáno. Zn.
720 969 740.
(1608)
 Vdova 75/158, blondýna hledá nekuřáka
od 70 – 75 let z Prahy a okolí k společným
procházkám a výletům. Auto vítáno. Zn.
733 469 113.
(1609)
 Vdova 64/160 hledá přítele z Loun. Zn.
607 519 524.
(1610)
 Žena 60/160/69, mlad. vzhledu, rozv., nekuřačka ráda pozná nezadaného, pohodového
přítele od 56 – 62 let/nad 175 cm k společným
víkendům. Vlastní zázemí a auto vítáno. Jihlava
a okolí 80 km. Zn. 702 844 159.
(1611)
 Rozvedená, 55letá žena z Karviné hledá
muže pro hezký, pohodový vztah. Reaguji
na SMS. Zn. 739 293 577.
(1612)
 Osamělá 63/170 „Ryba“ z okr. BV hledá
spřízněnou duši/kamaráda, který nepije/nekouří
a který mi bude oporou. Může být zdr. postižený. Zn. 728 103 088.
(1613)
 Sympatická „Štírka“, 153 cm vysoká, starší hledá lásku muže od 65 let, sympatického
nekuřáka. Auto vítané. Vážné seznámení,
společně spolu žít. Jsem z Prahy/sever. Zn.
775 139 371.
(1614)
 Hledám kamaráda/muže od 60 – 70 let
na přátelství. Sedlčansko. Zn. 606 420 759.
(1615)
 56letá/165, milá, hezká hledá pohodového přítele. Zajdeme na pivečko? Ostrava. Zn.
604 541 521.
(1615)
 Vdova 74/156 hledá přítele. Jsem postižená
na nohu a je mi smutno. Zn. 733 329 670.
(1616)
 Vdova v důchodu, s vlastním bytem hledá
přítele vyšší postavy, na úrovni, s autem pro
pěkný život. Ne ﬂirt! Karviná, Orlová, Havířov.
Zn. 732 782 480.
(1617)
 Najdu tady fajn muže, co lásku ještě zmůže?
Za něhu a lásku, dám život v sázku. Ostrava.
Zn. 737 964 583.
(1618)
 Rozvedená, vitální, 64letá/158, delších vlasů z Plzně ráda pozná hodného muže/nekuřáka
na vše hezké. Věk od 58 – 65 let. Jen upřímně.
Zn. 776 203 336.
(1619)
 62/170, obyčejná, pracovitá žena z vesnice hledá hodného muže pro společný život.
Už jen bez sexu. Jižní Morava. SMS. Zn.
737 351 801.
(1620)
 66letá žena „Ryba“, kuřačka hledá muže/
muzikanta do 68 let z vesnice (harmonika, heligonka). Není podmínkou. Okres Louny. Zn.
736 431 703.
(1621)
 Žena středního věku, středoškolačka hledá
charakterního muže s autem pro vážný vztah.
Pardubice. Zn. 773 199 145.
(1622)
 Vdova 73/170 hledá přítele od 177 cm z Brna a okolí. Zn. 777 916 659.
(1623)

různé

Různé

 Hledám přátelé jogin. a buddhist. meditace,
bdělé pozornosti, kteří odbourali animál. zvyky a žijí v míru a harmonii. Jana. Turnov. Zn.
720 351 230.
(1636)

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)
 Jednodenní kurzy reiki 1. stupně
se zasvěcením.
Brno 7.7., 19.7., Velká Bíteš 1.7.
Inf. a přihl. Iva Janíčková,
tel. 723 456 720, www.iril.cz
(056)
 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)
 PORADENSTVÍ
FENG SHUI PRAHA
TEL. 732 571 709
IG@archandelgabriel6
(064)

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

