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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.
(074)

Muži hledají

muži hledají

 Vdovec 66/190, nekuřák by se rád seznámil s ženou do 65 let z Ústí nad Labem
a okolí. Mezi mé záliby patří cestování, příroda atd. Zn. Porozumění a láska. (1770)
 Svižný senior 186/89 hledá přátelství ženy. Zdravý život i vegetar. charakter, harmonie, empatie, soulad, krása, jasno v duši. Zn.
Světlo.
(1771)
 Najde se žena, která by chtěla založit rodinu se starším mužem? Není to však podmínkou. Zn. Severozápadní Čechy. (1772)
 70letý, rozvedený, ﬁn. zajištěný hledá
ženu pro harmonický vztah plný lásky, všestranných zájmů. Mám rád tanec, hory, zahrádku atd. Tak odepiš delší dopis s fotem.
Já odepíši všem. Mé hledání je upřímné.
Auto mám. Zn. Lépe je ve dvou. (1773)
 59/176/80, rozvedený hledá štíhlou, pohlednou ženu do 60 let ke krásnému milování, trvalému vztahu. Plzeň – Praha. Zn.
777 614 994.
(1774)
 Mladistvý muž 180/50 +, s autem hledá sympatickou ženu od 35 – 55 let pro trvalý vztah.
Nepište telefon. Zn. Pošlete dopis.
(1775)
 70letý muž hledá přítelkyni na procházky,
turistiku. Jsem z okolí. Zn. Českých Budějovic.
(1776)
 Je mi 70 let. Spod nohou mám protézy,
chodím pomalu. Bydlím v novém domku
na střední Moravě a rád poznám upřímnou
ženu. Jsem abstinent. Zn. Štěstí.
(1777)
 Jeden pro druhého být vzájemnou oporou
v dobrém i ve zlém. To je totiž to nejdůležitější! Záleží na tobě. Jsem 67letý muž. Zn.
735 776 859.
(1778)
 Hledám nezadanou ženu ve věku od 35
– 58 let pro společný život, která je ochotná
se po seznámení přistěhovat, má ráda něžný
sex a má volno pro společné, seznamovací
víkendy. Výhodou je bydliště v dosahu vlaku. Zn. Láska a věrnost.
(1779)
 Rozvedený sportovec 50/188 hledá
atraktivní, pohlednou ženu od 40 – 54 let,
i vdanou k občasným schůzkám. Rychnov
nad Kněžnou a okolí. Východní Čechy. Zn.
604 306 664.
(1780)

Kontaktredakce:
inzerce: 472
472 741
742 989,
253, redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz, www.spirit.cz  14. července–20. července
Kontakt
 Albert „Rakušan“ 55/179 hledá hezkou,
hodnou ženu asi tak od 40 – 55 let. Zn. Dopis, ne telefon.
(1781)
 Vitální dědeček po sedmdesátce/štíhlý/170, nekuřák/nealko hledá hodnou babičku po sedmdesátce na hezké spolužití v RD
v Rožnově pod Radhoštěm. Konec samoty,
vzájemná opora. Zn. 602 966 461. (1782)
 53letý, nezadaný muž v ID hledá ženu
k vážnému seznámení. Časem přistěhování možné. Menší tělesná vada nevadí. Zn.
724 908 730.
(1783)
 34letý kluk hledá Tebe. Jsi nádherná, úsměv je nejhezčí věc, kterou můžeš nosit. Prosím, můžeš napsat SMS
nebo zavolat? Znojmo a okolí. Zn.
731 468 609.
(1784)
 58letý/166/štíhlejší postavy, nekuřák hledá partnerku pro život na vesnici. Později se můžeš i přistěhovat. Nezávazné setkání. Břeclav a okolí. Zn.
734 802 098.
(1785)
 Hledám příjemnou a milou ženu/i vdanou pro občasné, intimní schůzky, v létě
třeba i u vody. Severní Morava. SMS. Zn.
739 837 491.
(1786)
 Vážená paní. Věk po sedmdesátce je jen
číslo. Pokud jsi trochu přítulná, z okresu
Kolín, rád pozvu. Zn. 720 443 519. (1787)
 Pražák v důchodu hledá přítelkyni kolem
60/160. Příroda a láska. Zn. 720 253 401.
(1788)
 46letý muž z Veselí nad Moravou hledá
kamarádku a přítelkyni. Zn. 722 345 215.
(1789)
 Muž 64/175, nekuřák/abstinent hledá
přítelkyni přiměřeného věku s vlastním zázemím. Budějovicko, Prachaticko a okolí.
Zn. 723 922 947.
(1790)
 Rozvedený 63letý muž hledá malou/
drobnou ženu pro život. HB, PA, KO, není
podmínkou. Zn. 728 313 794.
(1791)
 Citlivý romantik i kutil bude potěšen
zájmem vnadné a hlavně hodné ženy od 55
– 68/164 – 178, která dá před penězi přednost citu a hezkému vztahu. Slabá kuřačka
vítána. Praha. Zn. 792 566 506.
(1792)
 Důchodce 69/170, žijící v Čechách hledá starší ženu z Moravského Slovácka, která bydlí sama. Zn. 607 201 819.
(1793)
 Hledám kamarádku/veganku, bylinkářku, mladší/i starší, která umí léčit DIA. Bydlení u tebe. Jsem nek./abst, 70letý, věřící.
Platonický vztah. Je mi smutno bez tebe.
SMS. Zn. 704 527 948.
(1794)
 Rozvedeným prošedivělý, bezproblémový muž 68/175/XL-XXL, mlad. vzhledu,
v sexu ještě aktivní hledá příjemnou ženu
cca 56 – 66 let, která má zázemí, není hašteřivá, umí vařit, povídat si u vínka a ráda se
mazlí. VČK a směr střední Morava. Dopis
a. Zn. Foto postavy.
(1795)
 Vdovec 52/178 hledá tu, která by ještě
pro někoho žít chtěla a byla s ním šťastná
do konce života. Nikdy není pozdě na lásku. Může být i starší. Prosím foto, čestně
vrátím, rád odpovím všem! Zn. Žena
na zbytek života.
(1796)

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 bych poznal čarodějku se zájmem
o magii, věštění, starý Egypt. Dopisování,
následně možná více. Můžeš být ve VT. Já
40letý muž. Zn. Existují ještě čarodějky?
(1797)
 Hledá se člověk, co potřebuje s někým
žít. Je tu anděl, nek./neako, regenerační
masér, turista, sám pro život. Etnikum, 4%
neřeším. Chci naplno. Zn. Žít.
(1798)

Ženy hledají

ženy hledají

 Prý pohledná žena 62/170 by ráda poznala inteligentního optimistu, co umí žít. Ne
z VT. Zázemí mám, ale kamarád chybí. Nekuřačka. Zn. Okolí Uherského Hradiště.
(1799)
 Žijí v dnešní době ještě opravdoví, slušní
muži? Ráda takového poznám. Jsem slušná
vdova 69/165. Hledám muže do 70 let/vyšší postavy, abstinenta, bez dluhů. Slušnost
a upřímnost na prvním místě. Ne Čechy
a ﬂirt. Jen slušné nabídky. Volat večer. Zn.
734 100 247.
(1800)
 Plnoštíhlá důchodkyně hledá přítele/kamaráda, plnoštíhlého, nekuřáka od 70 let,
co je sám. Pouze vážné nabídky. Sejít se,
popovídat si o vašem okolí Žďáru nad Sázavou. Jenom osobní hovor, ne SMS. Zn.
731 331 927.
(1801)
 53letá, rozvedená žena se ráda seznámí
s mužem přiměřeného věku, zajištěným,
který by měl též zájem i o rodinný domek.
Foto podmínkou. Zn. Vážně.
(1802)
 70letá žena hledá muže do 75 let. Může být i mladší. Z okolí Litomyšle. Zn.
605 727 163.
(1803)
 Žena 56/180/93 hledá hodného, inteligentního muže pro vážný, společný vztah.
Nek./abst., případně může mít baráček a auto. Ty a já. Zn. 722 076 071.
(1804)
 Plnoštíhlá vdova 70/168 hledá kamaráda
na úrovni, od 178 cm výšky, abst./nek., kterému chybí partnerka do přírody, na cestování. Východočeský, Jihočeský kraj. Existuješ vůbec? Zn. 603 388 846.
(1805)

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

29/2018

 Hledám muže u kterého najdu vše,
po čem toužím celý život. Já 28/174/78. Zn.
Víra v osud.
(1823)
 Hledám muže, který zapálí oheň v mém
srdci a bude začátkem něčeho, co jsem nikdy nepoznala. Zn. Láska může být věčná.
(1824)
 35letá Michelle hledá muže do 65 let
na psaní, popřípadě pro život. Momentálně
ve VT. Zn. Láska pro život.
(1825)
 Východočeška hledá obyčejnou Východočešku, důchodového věku pro navázání
hezkého, upřímného vztahu. Jen vážné
a slušné nabídky. Zn. 702 738 369.
(1826)
 76letá, osamělá žena v důchodu hledá kamarádku, která má průkazku ZTP a nevadí
jí vzdálenost. Občas se navštívit, ve stáří si
promluvit. Důvěra. Frýdek Místek a okolí.
Zn. 605 738 929.
(1827)

Byty, bydlení

byty, bydlení

VÁHY

 Vyměním malý družstevní byt ve východních Čechách za byt v kraji Pardubickém – Vysočina. Zn. Nebo koupím. (1828)

ŠTÍR

různé

STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Žena 66/154/48 hledá muže, ne podvodníka do 68 let. Pouze Českolipsko a okolí
do 40 km. Auto vítáno. Zn. 731 940 674.
(1806)
 V naději hledá 72letá vdova z Ostravy
charakterního, upřímného kamaráda bez
přetvářek a lží. Nejraději vdovce/není podmínkou, motoristu, který má rád přírodu,
tanec, kulturu a vše hezké. Pojďme spolu.
Zn. Zahnat smutek.
(1807)
 Pohledná blondýnka středního věku s vyřešenou minulostí hledá muže od 40 let pro
společné chvíle. Léto ve dvou? Najdu? Zn.
774 076 932.
(1808)
 Ráda se seznámím s mužem/nekuřákem,
který hledá vážný vztah. Láska, důvěra
a věrnost. Jsem 61letá/plnoštíhlá, optimistka. Zn. 733 419 262.
(1809)
 64letá, rozvedená hledá slušného muže
do 69 let, nekuřáka/abstinenta. Zatím vzájemné návštěvy a výlety. Můžete psát nebo
volat. Zn. 704 769 478.
(1810)
 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.
(1811)
 Hledám muže, který je schopný mi pomoci na poli a s domácími zvířátky ve věku
70 – 85 roků. Jsem ještě v pohybu. Velké
Hoštěrádky až po Klobouky u Brna. Zn.
606 885 024.
(1812)
 Smyslná žena ráda pozná muže se zájmem o erotiku a fantazii. Jen volat. Zn.
778 021 961.
(1813)
 59letá, rozvedená žena od Znojma hledá muže/i mladšího, sportovně založeného.
Cestování, stanování, příroda, kolo. Zn.
732 614 735.
(1814)
 66letá/SŠ, rozvedená, vyšší/plnoštíhlá
od Brna hledá pro vážný vztah vyššího přítele s autem. Zn. 723 428 411.
(1815)
 Hledám kamaráda kolem 70 let pro
přátelství a sdílení společných zážitků, se
zájmem o výtvarné umění, hudbu. Morava.
Zn. 724 152 300.
(1816)
 Hledám muže do 50 let, věřícího,
abst./nekuřáka, který umí vařit a má auto.
Výlety po okolí. Šumperk, Jeseník. Zn.
605 336 473.
(1817)
 Vdova 63/165 „Váha/Kůň“ hledá kamaráda „Blížence, Lva, Vodnáře, Ryby“ z Moravy. Zatím jen na poznání. Zn.
608 044 694.
(1818)
 58/160 hledá charakterního muže s autem. Znojmo. Zn. 776 678 520.
(1819)
 40letá/SŠ, vyšší/plnoštíhlá hledá pro
vážný vztah vyššího přítele s autem z Jihlavy nebo Brna a okolí. Zn. 723 831 987.
(1820)
 Rozvedená žena 62/160 hledá přítele
i s domkem do 65 let. Prosím SMS a tel.
číslo. Jen vážně, auto vítáno. Střední Čechy.
Zn. 728 079 026.
(1821)
 Niky, 35 let. Přijde ten osudový den, který mi změní život? Jsem nyní ve VT. Najdu
muže, který je ﬁnančně zajištěný a hledá
lásku? Zůstala jsem sama. Napíšeš mi? Zn.
Mé štěstí jsi Ty!
(1822)

Různé

 Hledám někoho, kdo už nepoužívá bílou
stěnu „Radikál“. Potřebovala bych díl se
skříňkou nahoře a skleníkem. Najde se někdo, kdo mi pomůže? Zn. 412 586 675.
(1829)
 Chceš znát čaroděj., andělé, duchy, léčení? Nabízím učebnice, některé značené popisovačem. Učebnice nejsou drahé. SMS.
Zn. 704 527 948.
(1830)

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
 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)
 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.
(071)
 Chcete znát váš osud
nebo budoucnost? Výklad karet, astrologie,
telepatie,
duchovní
spojení zesnulých, prokletí, runy, praktické léčení reiky. Jsem
tady pro Vás. Skype: jolanda.vestkyne.
Tel. 720 645 592, 906 700 000 kód 704,
Nám. Svobody 668/2, Děčín.
(072)
 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.
(073)

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

