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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)
 Láska pro každého! Ag. HESA tel.:
773 299 789.
(064)

Muži hledají

muži hledají

 58letý muž by rád pomohl ženě s údržbou
domku. Okolí Moravské Třebové. Napiš, těším se. Zn. 736 649 353.
(1691)
 Statný muž 51/190 hledá mladší, jen štíhlou paní s vlastním zázemím ze Středočeského
kraje. Nymburk, Kolín, Poděbrady a okolí.
Zn. 739 959 234.
(1692)
 Něžný, citově i romanticky založený, zadaný muž 47/178 hledá ženu pro hezký, nezávazný vztah i cestování. BM-Jemnice. Zn.
732 324 764.
(1693)
 51letý muž z Ostravy hledá přítelkyni/může být i starší. Zn. 608 148 368.
(1694)
 Taxikář z Mostu 68/170 hledá ženu při
těle s větším hor. objemem. Najdu Tě? Zn.
704 177 768.
(1695)
 Muž 63/162/75 nehledá princeznu, ale
skromnou ženu, která ví, co chce. KO, střední
Čechy. Zn. 728 313 794.
(1696)
 60/185 hledá přítelkyni/kamarádku, rybářku do 60 let nejen na posezení u vody, ale i pro
společné žití. Východočeský kraj. Milan. Zn.
704 019 866.
(1697)
 Hledám kamarádku/sympaťandu i klidně
starší. Jsem ve středních letech, řidič kamiónu z Moravy/Brno. Prosím SMS beruško. Zn.
607 333 834.
(1698)
 58/184/102, SŠ, rozv., nekuřák, pohledný
a upřímný, moderní z Ostravy hledá šikovnou blondýnku, drobných rysů a postavy od 40 – 55 let. Společná dovolená u moře aj. Zn. 731 178 582. (1699)
 Moravák bydlící v západních Čechách hledá
ženu z Prahy pro vážné seznámení. Společné seznamovací víkendy a společný, manželský život.
Ozvi se lásko. Zn. 775 219 402.
(1700)
 Samota je zlá a proto touto cestou hledám
ženu, s kterou si budeme rozumět. Já 33letý sympaťák, bezdětný. Prosím jen vážný zájem. Nejlépe OV nebo FM. Zn. 774 051 104.
(1701)
 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. (1702)
 Rozvedený muž hledá v Pardubicích ženu
do 55 let/ne baculku na intimní trávení volných večerů. Zn. 608 131 009.
(1703)

 Najde se v Česku pro 59letého muže mladší, osamělá žena, která má zájem o společný,
neplatonický život a je ochotná se po seznámení přistěhovat? Zn. 720 145 654. (1704)
 48letý Pavel, rozvedený, kuřák/abstinent
hledá ženu do 55 let zatím k občasným schůzkám. Auto mám, sejdeme se? Zlínský kraj.
Zn. 725 421 342.
(1705)
 Mám už méně vlasů, ale ještě hodně testosteronu. Je mi 67/180/95 a hledám příjemnou kamarádku/milenku. LN, MO, Žatec. Zn.
721 310 917.
(1706)
 Sympatický pohodář hledá příjemnou ženu
na toulky přírodou a cestu životem. Je mi 68
let/170 cm. Liberec. Zn. 607 935 355. (1707)
 Senior, nek./abst., 73/175/85 hledá ženu/
vdovu, rozvedenou od 69 – 78 let na spolužití,
nehádavou, milou, hezkou a mazlivou. Střední
Čechy. Zn. 730 691 638.
(1708)
 Hledám štíhlou, osamělou ženu do 60 let
na stálý vztah. Pardubice, Východočeský kraj.
Není podmínkou. Zn. 722 335 306. (1709)
 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.
(1710)
 Důchodce 67/170 hledá něžnou, starší
ženu od 66 – 79 let, která bydlí sama. Zn.
607 201 819.
(1711)
 Chybí ti láska, něha a mužská náruč
po tvém boku, máš provázek a chceš navázat
vážnou známost? Pokud je ti do 30 let, tak mi
napiš. HK a okolí. Zn. 773 651 132. (1712)
 SŠ 66/166/80 hledá abst./nekuřačku
na úrovni. Jen vážně. Severní Čechy. Zn.
732 559 899.
(1713)
 34letý/štíhlý muž hledá ženu z Vysočiny, okolí
Znojma na vše hezké, co život přináší. Ozveš se?
Pepík Svoboda. Zn. 731 468 609.
(1714)
 Rozvedený nekuřák 58/180/86 by rád
poznal menší ženu/ne silné postavy z Prahy
na pohodový, vážný vztah. Osobní setkání napoví. Zn. 739 337 517.
(1715)
 Jsem Róm z Ostravy 44/180/90, prý pohledný, pracovitý. Hledám ženu, které nevadí
barva pleti. Doufám, že najdu. Ty pohledná.
Zn. 792 410 957.
(1716)
 Pohledný, 33letý, milý, něžný a hodný romantik hledá ženu na vše hezké, co
život přináší. Pepa z Vysokého Mýta. Zn.
603 394 125.
(1717)
 39letý muž hledá ženu do života. Láska,
pohlazení na duši a těle mi moc chybí! Ve dvou
je mnohem lépe, než když je člověk samotný
na tomto světě! Zn. 792 344 334.
(1718)
 45letý muž/nekuřák, kutil, rodinný typ
hledá nekuřačku k vážnému seznámení z Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Více na. Zn.
730 680 014.
(1719)
 Hledám příjemnou ženu ze severní Moravy, i vdanou, pro občasné schůzky. Zn.
739 837 491.
(1720)
 Starší penzista hledá letitou, dominantní
ženu Maďarku, Polku, Romku. Bruntál, Jeseník, Krnov. Zn. 704 593 657.
(1721)
 Pohledný muž, čtyřicátník hledá ženu, která se ráda mazlí a miluje. Buď na vztah nebo
na milování. Zn. 731 206 512.
(1722)
 Jsem 46/180/80, pracovitý romantik a hledám ženu na pokec, kávu a víc? Ty od 38 – 45
let „Váha, Střelec“ z okolí Chomutova. Najdu
Tě? Zn. 730 677 643.
(1723)

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.
 Hledám paní do 70 let s větším horním
objemem pro trvalý vztah. Jsem po sedmdesátce, nekouřím/bez alkoholu. Střední Čechy.
Zn. 792 207 171.
(1724)
 44letý Jirka, bez závazků, nekuřák z Ústeckého kraje hledá prima ženskou, co miluje
venkov, práci na zahrádce, umí vařit a potřebuje
něhu a pohlazení. Zn. 607 146 506.
(1725)
 Muž 58/180/100 z Teplic hledá ženu
k vážnému vztahu a nabízí společné bydlení. Můžeš být i z Ukrajiny. TP, UL, MO. Zn.
728 846 026.
(1726)
 Muž 45/168, rozvedený hledá přítelkyni.
Spíše Vyškov, Brno a okolí. Napiš SMS, rád
zavolám. Zn. 604 822 670.
(1727)
 Petr, 53 let hledá ženu od 50 – 60 let k milování. SMS. Zn. 737 587 460.
(1728)
 Hledám ženu z OL. Vyšší/štíhlejší na kávu,
vínko, kolo atd. Jsem z OL, 65/198/štíhlý. Zn.
776 588 978.
(1729)
 45letý muž z Ostravy hledá mazlivou dívku nebo ženu, bezdětnou od 20 – 45 let, nejlépe plnější postavy. Zn. 607 485 727. (1730)
 59letý vdovec z Olomouce hledá šikovnou přítelkyni. Přistěhování možné. Zn.
702 318 882.
(1731)
 Starší, 70letý muž hledá staršího muže na přátelství. Sedlčansko. Zn. 606 420 759.
(1732)
 Mé přání je asi nesplnitelné. Chtěl bych
poznat BI ženu s přítelkyní. Mohl by to být
začátek něčeho krásného. Já muž, 58 let.
Chrudimsko. Zn. 732 523 185.
(1733)

Ženy hledají

ženy hledají

 66letá žena, veselé povahy ráda pozná muže od 64 – 68 roků, pohodáře. Občasné schůzky. Olomoucký kraj. Zn. 732 604 134. (1734)
 70letá žena/silné postavy z Kobylis hledá
pána z Prahy. Doprovod na onkologii/Bulovka. Dále se uvidí. Zn. 797 721 606.
(1735)
 Smyslná žena ráda pozná muže se zájmem o erotiku a fantazii. Jen volat. Zn.
778 021 961.
(1736)
 Pěkná žena z Vysočiny 66/168/60 hledá
slušného muže od 60 – 70 let pro život z láskou. Ne úchyla. Zn. 724 851 044.
(1737)

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:
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Kontakt redakce:
inzerce: 472 742
Kontakt
741 253,
989, inzerce@spirit.cz,
redakce@spirit.cz,www.spirit.cz
www.spirit.cz  30. června–13. července

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
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VODNÁŘ
RYBY
 Rozvedená, 63letá žena „Střelec“ hledá
muže/nekuřáka, mírné povahy. UO a okolí.
Volat! Zn. 607 664 085.
(1738)
 SŠ/štíhlá ráda pozná muže nad 70 let
z Olomoucké oblasti. Zn. 732 846 028.
(1739)
 Hledám muže, co lásku ještě zmůže. Ostrava, do 63 let. Zn. 737 964 583.
(1740)
 Jsi sám a chceš to změnit? Hledáš lásku, cit
a porozumění? Pokud je ti od 30 – 45 let, tak
napiš. Zn. DC, UL. Zn. 605 110 401. (1741)
 70letá vdova hledá kamaráda/přítele, hodného, veselého od 69 – 73 let. Vzájemné návštěvy, výlety. Najdu? Jičínsko – Turnov. Zn.
722 254 583.
(1742)
 Slušná žena 164/67/74 ráda pozná upřímného, spolehlivého muže pro pěkný vztah.
Jen Frýdek a okolí. Pouze vážný vztah. Zn.
704 768 001.
(1743)
 Vážně hledáš vztah? Tak zavolej! Já pohodová žena 58/168/85. Východní Čechy, Plzeňsko. Zn. 734 389 938.
(1744)
 Plnoštíhlá, svobodná maminka hledá muže
na vážný vztah. Jen Brno a jižní Morava. Zn.
777 236 189.
(1745)
 Ráda poznám slušného muže/přiměřeného
věku, s vyřešenou minulostí, co také hledá
trvalý vztah, vzájemnou lásku, oporu a nejen
sex! Já 60letá/172/78, mladšího vzhledu, nekuřačka. Zn. 739 436 591.
(1746)
 Nekuřačka 67/159/71 hledá sympatického muže do 72 roků. Kadaň a okolí. Zn.
736 128 852.
(1747)
 Vdova 76/158/blondýna hledá nekuřáka od 68 – 75 let z Prahy a okolí. Společné procházky a výlety. Auto vítáno. Zn.
733 469 113.
(1748)
 Hledám v Praze přítele nad 70 let/zdatné
postavy k toulání a pohybu v životě i v přírodě. Zn. 704 079 200.
(1749)
 Najde se hodný pán po šedesátce, motorista z HB, JI a okolí? Zn. 731 250 220. (1750)
 76letá Marie ze ZČ hledá muže od 70 – 80
let k spokojenému životu v RD na vesnici. Zn.
722 427 723.
(1750)
 Rozvedená žena 64/165/67, abst./nek.,
„Blíženec“ hledá muže do 65 let, abst./nek.,
„Vodnáře, Lva, Váhy, Berana“. Optimistka.
Zn. 603 909 812.
(1751)
 Žena 61/170, mladšího vzhledu i mysli hledá
kamaráda na kulturní zážitky, výlety, procházky
atd. Jen SMS. Zn. 731 803 672.
(1752)
 SŠ 73/172 hledá laskavého, moudrého přítele na úrovni, všestranných zájmů, s vyřešenou minulostí. Věk od 72 – 76 let/nad 180 cm.
Společné procházky a výlety. Motorista vítán.
Zn. 778 480 633.
(1753)
 48letá „Kozorožka“ z Prahy hledá hodného
kamaráda „Rybu“, který věří v Boha, andělům
a v posmrtný život. Zn. 734 223 926. (1754)
 Rozv., 63/165 v invalidním důchodu, plnější postavy hledá pohodového přítele podobného osudu z okresu Blansko, Jevíčko.
Samota je zlá. Zn. 737 001 928.
(1755)
 62letá žena hledá muže na úrovni. Auto
vítáno. Olomoucko. Zn. 720 062 098. (1756)
 Hledám fajn muže, který rád cestuje, jako
parťáka k moři/v září. Jen Praha podmínkou,
věk do 55 let. Zn. 603 318 421.
(1757)
 Drobná, aktivní žena 59/164/55 hledá
na Zlínsku slušného muže po šedesátce k hezkému a trvalému vztahu. Zn. 728 386 312.
(1758)

 36letá „Vodnářka“ hledá hodného, srdečného a upřímného, fajn kamaráda na psaní
SMS, mailů. Zn. 728 871 864.
(1759)
 Vdova 66/172 hledá přítele s autem na hezký vztah. Máš zájem? Napiš! Okolí OL. Zn.
734 495 627.
(1760)
 Jsem dominantní žena a hledám toho, co
by se pro mě rozdal. Je mi 48 let. Z Prahy. Zn.
734 223 926.
(1761)
 Najde se osamělý kamarád/kamarádka do 70 roků, co bere práci zábavou? Řidičák vítán. Změna samoty. LB, MB. Zn.
776 202 700.
(1762)
 Hledám aktivní kamarádku do 60 let. Ostrava a okolí. Cestování. Zn. 737 964 583.
(1763)
 Vdova 71/160/61 hledá kamarádku, která
je také sama. KH, KO. Zn. 732 638 759.
(1764)
 Kulturně a cestovně založené lidi/nekuřáky, přiměřeného věku, ﬁn. zabezpečené hledá
pohledná žena 62/168 z Valach. Každý za své.
Upřímně. SMS! Zn. 608 571 445.
(1765)

Byty, bydlení

byty, bydlení

 Nabízím bydlení slušnému muži v důchodovém věku, kolem 66 let za pomoc na chalupě a kolem ní. Ne partnerský vztah, pouze
spolubydlící u Šumperku. Zn. 702 285 110.
(1766)
 Pečovatelka o seniory a pedagog v jedné
osobě hledá levný pronájem. Dlouhodobě.
Nejlépe Zlín a okolí. Zn. 605 035 770. (1767)

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)
 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)
 Chcete se ZBAVIT JAKÉHOKOLI TRÁPENÍ? „Byla jsem na tom
hůř než Vy...“: dnes MÁM VŠE,
po čem jsem toužila.
Pište jméno+naroz. a DŮKAZEM
Vám BUDE Váš VYŘEŠENÝ PROBLÉM! T: 773 231 594.
(069)
 „Nejlevnější on line linka v Čechách a na Slovensku, tým profesionálních pracovníků, okamžitá
přepojování na kartářky, odpovědi
i na méně obecné dotazy, analýza
příčin vašich osobních problémů.“

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

