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INZERCE
SEZNÁMENÍ

 Šance s Bavorákem. 774 066 171.
(063)

Mu
uži
ži hledají

muži hledají

 65letý muž s vlastním domkem
hledá menší, štíhlou ženu/nekuřačku
do 50 let, bez závazků. Celá ČR. Zn.
728 626 658.
(1637)
 Muž 68/173 touto cestou hledá přítelkyni. Pouze z Brna a okolí. Zn.
739 656 187.
(1638)
 Rozvedený muž 68/173/82 v rodinném domku hledá ženu/nekuřačku. Děčín. Zn. Šluknovsko.
(1639)
 Vdovec 66/190 by se rád seznámil
s ženou do 65 let. Zn. Ústí nad Labem
a okolí.
(1640)
 Už také musíte respektovat čas? Muž
176/66 s rodinným domkem hledá pohlednou ženu. Zn. HO, UH, BV. (1641)
 77letý vdovec hledá nenáročnou ženu,
které nevadí žít na vesnici. Upřímně. Celá
ČR. Žití v okresu Jičín. Zn. Štěstí. (1642)
 50/186, rozvedený, sportovec hledá
atraktivní, pohlednou ženu od 40 – 54
let/i vdanou k občasným schůzkám.
Rychnov nad Kněžnou a okolí. VČ kraj.
Zn. 604 306 664.
(1643)
 Rozvedený muž, nekuřák/abstinent
hledá nezadanou ženu od 36 – 58 let
pro společný, rodinný život. Nehledám
majetek a krásu, to samé nemohu nabídnout. Podmínkou je bydliště v dosahu
vlaku, společné seznamovací víkendy.
Přistěhování ke mně, velký zájem o sex.
Výhodou malé dítě. Zn. V péči. (1644)
 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.
(1645)
 Rozv., 67/172, nek./abst. hledá ženu
do dalšího společného života. Mám zájem
o knihy, přírodu, hudbu i zvířata, houbařím
a rybařím. Zn. 702 902 083.
(1646)
 Rozvedený, prošedivělý, věrný, mazlivý nekuřák s bytem a autem, 68/175/
XXL hledá ženu na pěkný, naplňující
vztah. Ty, přiměřené výšky, do 75 kg
váhy, trochu zaopatřená, s vlastním zázemím, eroticky založená. Do 150 km
od HK. Pouze SMS, MMS. Zn.
604 356 444.
(1647)
 Hledám kamarádku/veganku, bylinkářku, mladší i starší, která umí léčit
DIA/úplně. Bydlení u tebe, platonický
vztah. Jsem 70letý, věřící muž a je mi
samotnému moc smutno. SMS. Zn.
704 527 948.
(1648)
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 Vdovec/VŠ, 51/191/mlad. vzhledu,
na úrovni, štíhlý, cit. založený hledá
pohlednou, sympatickou, hodnou,
upřímnou ženu od 30 – 56 let/mlad.
vzhledu na vážný, trvalý vztah, s kterou poznám nejvyšší stupeň štěstí jaký
v člověku může vyvolat pouze upřímná láska. Prosím dopis s fotem, odpovím všem. Uveďte korespondenční
adresu. Upřímnost, důvěra, láska, pochopení, tolerance. Celá ČR. Zn. Jen
vážně!
(1649)
 Hledám mladší ženu, která chce
trvale žít v láskyplném vztahu se starším mužem/velmi mladého vzhledu
na stálý vztah. Máš ráda zvířata a přírodu, tak jako já? Pardubice, Východočeský kraj, není podmínkou. Zn.
722 335 306.
(1650)
 Jsem z VČ a je mi 56 let. Mám hezkou práci, krásný byt, auto, ale šťastný
nejsem! Ke štěstí mi chybí štíhlá žena
do 55 let! Pokud existuje, ať dá vědět.
Zn. 721 851 796.
(1651)
 Pohledný chlap s vyřešenou minulostí hledá štíhlou dívku. Samota je zlá,
proto hledám Tebe. Tvůj věk 30 – 37 let,
brunetko. OL a okolí. Zn. 604 709 746.
(1652)
 Hledám kamarádku, která zůstala sama bez rodiny. 65letý nekuřák, motorista. Severní Morava. Zn. 608 453 732.
(1653)
 Muž 59/172/78, ženatý hledá ženu
k intimním schůzkám. Věk nerozhoduje. Malé postižení nevadí. Pouze SMS.
Zn. 777 145 837.
(1654)
 Rozvedený, 43letý sympaťák z Liberce hledá ženu z Liberce a okolí. Těším se na odpověď. Zn. 739 624 800.
(1655)
 Muž 46/172 ze severní Moravy hledá kámošku se zájmem o pěší turistiku,
nejlépe z SU, OL, PV apod. V roce 2018
spolu. Zn. 721 653 303.
(1656)
 Rozvedený, 61letý muž by rád poznal přítelkyni/kamarádku pro společné
chvíle, trvalý vztah. Brno a blízké okolí.
Zn. 605 760 352.
(1657)
 Muž 56/180/86, nekuřák z VČ, všestranných zájmů hledá na nezávazná
setkání prima, pohlednou, sympatickou
ženu do 54 roků. Zn. 704 727 618.
(1658)
 Hledám mladší, štíhlou ženu, která má ráda starší muže, duševně a citově založenou. Zn. 732 663 219.
(1659)
 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.
(1660)

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.
 K BDMS vztahu hledám protějšek.
Jsem 57letý muž/singl. Hledám muže/
ženu i s dětmi odkudkoliv. Odpověď
písemně s fotem, na ostatním se domluvíme. Jsem upřímný a férový, ne žádný
křivák a alkoholik. Slušné jednání. Zn.
Podmínkou.
(1661)

Ženy hledají

ženy hledají

 Vdova 65/158 hledá hodného
a upřímného muže abst./nek. s autem,
do 68 let na hezký, trvalý vztah, oporu.
Jen vážné nabídky. Zájmy všestranné.
OL a okolí. Zn. 704 288 106.
(1662)
 Kapku štěstí pro přátelství, cit, pohodu chci od přítele/nekuřáka od 65
let. Pořád pohledná nekuřačka, klidné
a upřímné povahy. Karviná a široké
okolí. Zn. 604 998 047.
(1663)
 54letá vdova hledá vhodný protějšek.
Jen vážné nabídky. Telefon nemám. Zn.
Severočeský kraj.
(1664)
 Hledám to, co nemám, přítele k občasným schůzkám. Kultura, cestování,
tanec. CV, KV, Praha. Já 59/169. SMS
po 17. hodině. Zn. 723 890 107. (1665)
 Hledám slušného kamaráda, abst./
nek., co má rád výlety, přírodu, houbaření, nejlépe motoristu. Jsem menší/
silnější postavy po šedesátce, Romka ze
severní Moravy. Ne z VT ani Rom. Každý ve svém. Zn. Pouze písemně.(1666)
 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.
(1667)
 Rozv., 62/167 hledá muže na vážnější
seznámení. Život je krátký a ve dvou se
to lépe táhne. Ozveš se? Zn. Jihomoravský kraj.
(1668)

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
 Nehledám krásu, ale něhu k společnému životu. Umíš lásku dát? Já
75/172/65. Zn. Úcta a opora. (1669)
 73letá vdova hledá též vdovce, který je také sám a chybí mu popovídání.
Hledáme jeden druhého, aby nám nebylo smutno. Vše dle domluvy. Jsem
plnoštíhlá/158 cm vysoká, dobré povahy. Pouze osobní hovor, ne SMS. Okolí
Žďár nad Sázavou. Zn. 731 331 927.
(1670)
 Věřím v náhodu, vdova 70/160/59.
Hledám jen staršího muže nad 69 let. Setkání napoví. Děkuji. Zn. 704 759 434.
(1671)
 Žena 160 cm vysoká/silnější postavy
hledá přítele od 68 – 74 let nar. ve znamení „Býka, Raka, Kozoroha“. Jižní
Čechy, Budějovicko. Zn. 722 654 810.
(1672)
 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.
(1673)
 Bláznivá rockerka/rebelka od přírody hledá muže svého srdce. Jsem 48letá žena, nar. ve znamení „Býka“, teď
ve VT. Najdu Tě? Zn. Nový začátek.
(1674)
 Svobodná blondýnka 170/58 kg hledá ﬁnančně zajištěného muže, kterému
nevadí, že jsem nyní ve VT a rád mi
v této situaci pomůže. Jsem sama a je
mi smutno. Napiš! Zn. Rozsvítíš moje
dny?
(1675)
 Přítele/pohodáře kolem 65 roků hledá 66letá žena. Společné víkendy. Olomoucký kraj. Zn. 732 604 134. (1676)
 66letá SŠ, rozvedená, vyšší/plnoštíhlá od Brna hledá pro vážný vztah vyššího přítele s autem. Zn. 723 428 411.
(1677)
 Žena 59/164/67 hledá muže pro věčné přátelství a na věčné časy. HO, UH,
Zlín. Zn. 737 660 448.
(1678)
 Rozvedená. Také hledáš lásku a kousek štěstí? Samota je zlá. 70letá. Okolí
Litomyšle. Zn. 605 727 163.
(1679)
 Západočeška, pohledná a štíhlá hledá
muže cca 50/180, abst.+nekuřáka s aktivním stylem života. Domeček vítán.
Prosím jen seriózně. Zn. 702 860 415.
(1680)
 48letá „Kozorožka“ z Prahy hledá
hodného kamaráda „Rybu“, který věří
v Boha, andělům a v posmrtný život.
Zn. 734 223 926.
(1681)
 Vážně hledáš vztah? Tak mi zavolej!
Já 58/168/85. Východní Čechy, Plzeňsko. Zn. 734 389 938.
(1682)
 Najde se pro 58letou/176 ženu pohledný muž do 58 let? HB, CR, ZD.
SMS. Zn. 607 261 964.
(1683)

26/2018

 Já šedesátiletá žena hledám vyššího muže po šedesátce od Brna. Zn.
732 554 770.
(1684)
 Mám šanci najít někoho na dopisování, když mám 43 let? Zn. Určitě odepíši.
(1685)
 Najde se osamělý kamarád/kamarádka, co bere práci hrou? Věk od 65
let. Řidičák vítán. Změna samoty. Zn.
776 202 700.
(1686)

Byty, bydlení

byty, bydlení

 Pronajmu v rodinném domku dvě obytné místnosti. Společná koupelna a WC.
Polosamota v okrese Nové Město nad Váhom. Nájemné za elektřinu a menší výpomoc na zahradě. Zn. 731 318 928. (1687)
 Dostala jsem se do situace, že jsem
bez domova. Prosím o jednu místnost
v domečku, ve všem pomohu. Mám pejska. Zn. Mám naději?
(1688)

Koupě/Prodej

koupě, prodej

 Koupím starší ﬁlmové i jiné plakáty
cca do roku 1980. Stačí SMS, zavolám.
Zn. 608 420 808.
(1689)
různé

Různé

 Začínající sběratel prosí o darování
nepotřebných, starých, poštovních známek na založení sbírky. Zn. Koníček
v ID.
(1690)

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)
 Nabízím výklad karet. Pošlete otázky za nadepsanou a ofrankovanou
obálku. Zn. Výklad.
(065)
 ZDEŇKA - exorcistka, léčitelka
Ruším kletby, odvádím démony,
přivtělené zbloudilé duše a entity.
Pomocí kyvadla a automatické kresby.
Telefon: 737 714 052.
(066)
 Výklad karet po telefonu.
721 806 275.
(067)

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

