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Placená inzercePlacená inzercePlacená 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 za-
šleme složenku spolu s  výpočtem ceny. In-
zeráty zveřejníme do tří týdnů po zaplacení.
Vydavatel si vyhrazuje právo nezve-
řejňovat inzeráty nabádající k  rasové 
nesnášenlivosti, extrémismu a  porno-
gra� i i odmítnout otištění inzerátu bez 
udání důvodu.
ZA OBSAH A KVALITU SLUŽEB NABÍZE-
NÝCH V INZERCI REDAKCE NERUČÍ.
Ceník vám zašleme na  požádání. Spirit, in-
zertní oddělení, Ve  Stromkách 10, 400  10 
Ústí n. L., telefon a fax: 472 742 253,  e-mail: 
inzerce@spirit.cz

SEZNÁMENÍSEZNÁMENÍSEZNÁMENÍ

 Hledám milou ženu na občasné hezké 
chvilky. Na věku nezáleží. Foto napoví. 
Jen SMS, MMS. Tel: 702 496 394.
 Já – 161 cm, 55 kg, 65 roků, mladšího 
vzhledu, bych ráda našla muže z vesni-
ce. Být si oporou po zbytek života. Tel: 
728 529 382. 
 Opuštěný 50,  173/75 nekuřák, hledá 
novou ženu, nekuřačku (mladší dítě vítá-
no), která by ještě chtěla dítě a přistěho-
vání.  Tel: 605 299 163.
 Muž 40 let se rád seznámí se starší že-
nou z Č. Budějovic. Odpovím všem. Tel: 
607336169.
 Muž 54 let z Karviné, rozvedený, 
176/76 hledá ženu baculku do 60 let 
z Karviné a  okolí.  Tel: 605 491 142.
 Hledám ženu, která nezapomněla, že 
je na světě krásně. Výlety, les, kolo i sex. 
Já – 67/180/96, nek., abst., LN, MO, zat. 
Tel: 721 310 917.
 Igor 45 let, abstinent, rozvedený, hle-
dá obyčejnou ženu. Přijedu kamkoli bu-
dete-li chtít. Tel: 704 458 212.
 Rozv. 66 let, 168 cm hledá přítele. Jen 
vážně. Hlinsko, Polička. Auto vítáno. Tel: 
604 795 323.
 68/162 Vdova hledá přítele. Plzeňský 
kraj. Tel: 605 781 501.
 Chybí mi vrstevník sportovního typu, 
dosud vitální, který ještě rád cestuje a do-
vede se radovat  ze života. Já – 72/ 166 
vdova. Tel: 777 288 030.
 Hnědovláska, 50/170, hledá fajn pří-
tele pro vztah. Jsem ve východočeském 
kraji. Tel: 737 390 549.
 Jsem Rom 44/180/90, prý pohledný, 
pracovitý. Z Ostravy. Hledám už dlouho 
hodnou, trochu pohlednou ženu, které ne-
vadí barva pleti. Najdu? Tel: 792 410 957.
 Muž 56/172/75, pracující, ženatý, 
hledá ženu k int. schůzkám. Věk neroz-
hoduje. Zlín a okolí. Pouze SMS. Tel: 
777 145 837.
 Muž 40/178, Šumpersko, hledá ženu 
k vážnému vztahu. Dítě nevadí. Vy – 
od 30 do 40 let, Šumpersko a okolí. Váž-
ně. Volání i SMS. Tel: 720 128 582.
 Muž středních let hledá upřímnou ka-
marádku na dopisování a posezení u ká-
vy. Ostrava a okolí. Nejraději bezdětnou.  
Pošli foto. Tel: 728 139 848.
 Žena 64 let by ráda poznala muže ne-
kuř., od 60 do 69 let. Tel: 704 769 478, 
volat po 18. hod.
 Muž 45/178 hledá štíhlou ženu 
do 45 let na společné procházky. Oleš-
nice, Boskovice a okolí. Jen SMS. Tel: 
704 214 320.
 Hezká žena 160/65 hledá sympatic-
kého zajištěného nekuřáka pro přátelský 
vztah, tel: 732 579 000, Zlín. kraj.
 Štírka v ID, bez viditelné vady, 
37/165/62 hledá hodného muže, okolí 
OV, OP. Tel: 603 919 536.

 Žena, pohl. Sš, volá lásku – mu-
že O. K. Od 67–72 let, nekuř. severní 
a střední Morava. Tel: 705 304 508.
 40letá SŠ, vyšší, plnoštíhlá, hledá 
pro vážný vztah vyššího přítele s autem. 
Z Brna a okolí. Tel: 723 831 987.
 Vdovec 55 let, nekuřák, hledá přítel-
kyni ze SZ Čech. Tel: 777 898 822.
 Vdovec 75 let hledá partnerku z CB, 
JH, TA. Tel: 732 850 738.
 Pohledný čtyřicátník, něžný ro-
mantik, hledá štíhlou slečnu či ženu 
do 40 let na plnohodnotný vztah. Tel: 
603 315 384.
 77/167, Nekuř. rád pozná spolehlivou, 
štíhlejší ženu do 74 let, ve znamení nej-
lépe – Váha, Střelec. Sev. Morava. Tel: 
723 735 705.
 Vdovec 69 /80 hledá ženu 67 až 69 let, 
štíhlejší. Studénka a okolí, okr. NJ. Tel: 
792 211 756.
 Jestli se ráda líbáš a mazlíš, tak mi na-
piš. Je mi 64 roků. Střední Morava. Tel: 
721 548 269.
 Štíhlý příjemný mazlík hledá mazlin-
ku, baculka vítána. Mám mírnou vadu 
řeči. Jsem ze znojma, 34 let, Josef. Tel: 
731 468 609
 Vdova 56/165 plnoštíhlá hledá muže 
hodného, upřímného, s vyřešenou minu-
lostí, pro vážný a trvalý vztah. Samota je 
zlá. Tel: 703 379 945.
 Pohledný muž 33 let, milý, něžný 
a hodný romantik hledá ženu na vše 
hezké, co život přináší. Pepa, tel: 
603 394 125.
 Muž 37 let, Lev, hledá ženu ka-
marádku, přítelkyni. Na věku a kráse 
nezáleží. Jsem kutil, rád vařím. Tel: 
737 443 229.
 Nabízím ti kompletní rodinu. Štíhlá 
černovláska, 33 let. Jen pro vážný a cha-
rakterní vztah. Tel: 735 758 807.

 Vdova 73/170 hledá int. Muže nej-
méně 177 cm, priměř. věku z Brna nebo 
okolí. Tel: 777 916 659.
 Muž 51/186, kuřák, hledá přítelkyni 
romantické povahy, stř. a vých. Čechy. 
Tel: 777 934 762.
 Nekuřák 71 / 170 hledá sympatic-
kou kamarádku ze západu Čech. Tel: 
728 286 867.
 Rozvedený, 165/63 sportovně zalo-
žený – kolo, stanování, cestování, hledá 
přítelkyni podobných zájmů.  Východní 
Čechy. Tel: 776 525 846.
 Muž 48/173/85 abst., dom. kutil s au-
tem a domkem na vesnici, hledá ženu 
do 52 let, štíhlou nebo plnoštíhlou z již. 
Moravy. Tel: 773 917 999.
 Rád poznám fajn pohlednou kámoš-
ku. Jako muž v poř., ale jde mi fakt jen 
o pokec. Já – muž 50, na inv. voz. Sev. 
Morava.Tel: 737 546 293.
 Rozv., nekuřák 58/180/86 by rád po-
znal menší ženu, ne silné postavy, z Pra-
hy, na pohodový vážný vztah. Osobní 
setkání napoví. SMS. Tel: 739 337 517.
 Atrakt. 37letá domin. z TP s bytem, 
sex. náročná, hl. solvent. milence. Jen vo-
lat! Tel: 604 624 059.
 Milá paní hledá prima přátele se zá-
jmem o astrologii a hudbu 55–65 let. Pra-
ha a okol. Tel: 792 201 724.
 Žena hledá kamaráda. Společné zážit-
ky. Jen Praha. Tel: 792 201 724.
 Hledám fajn muže na úrovni, jen do 60 
roků. Pouze Praha. Tel: 603 318 421.
 Vdovec 73/174 nekuřák, kterému chy-
bí láska a pohlazení, by rád poznal upřím-
nou ženu z okr. Hod. Není podmínkou. 
Tel: 702 740 689.
 Hledám příjemnou vdanou ženu pro 
občasné intimní schůzky. Severní Mora-
va. Napiš SMS. Tel: 739 837 491.
 To se opravdu nenajde správnej chlap 
pro hezký vztah pro 58/168 ženu z v. 
Čech? Tel: 734 389 938.
 Nabízím bydlení a práci štíhlé ženě 
po VT. Nebo která nemá kam jít. Vše fér 
a v pohodě. Brno. Tel: 736 621 188. 
 Rozvedeny sympaťák z Liberce, 43 l., 
hledá ženu z Liberce a okolí. Těším se 
na odpověď. Tel: 739 624 800.
 Aktivní muž 67/186/86 poskytne milé 
ženě 64–68 s alespoň normální postavou 
neprůchozí pokoj v RD v praze. Za po-
moc v domácnosti. Tel:  607 017 060.
 Žena 56/167 hledá nekuřáka do 60 let 
z okolí Děčína, Rumburka, Šluknova. Tel: 
721 230 558.
 Muž 60/169, rozvedený, hledá mi-
lou štíhlejší ženu k vážnému seznámení. 
Vsetín. Rád chatařím. Tel: 604 175 923
 Muž 58 /180/95 z Teplic nabízí spolu-
bydlení ženě. Tel: 728 846 026.
 Ráda poznám nezadaného muže, který 
by ještě letos jel k moři. Vážný vztah ví-
tán. Do 65 let. Tel: 773 602 725.

 Hledám přítele pro vážný vztah. Já 
– rozvedená 58, ze Středočeského kraje. 
Tel: 732 887 384.
 Vdova 50/165 hledá přítele, kterému 
nevadí, že má nějaké kilo navíc. Nejlépe 
s RD. Ostrava. Tel: 739 951 116.
 Muž 52, zadaný, hledá zadanou ženu 
do 60 let z Rychnova nad Kněžnou. Tel: 
736 442 569.
 Najde se starší osamělá žena, která se 
ráda líbá, mazlí, miluje? Já – muž 65 let, 
střední Morava. Tel: 728 074 229.
 Petr 50, pracující, hledá ženu do 55 let 
z Východočeského kraje pro trvalý vztah. 
Děti vítány. Zn. jsme staří, ale ne mrtví. 
Tel: 704 232 697.
 70/168 Hledá kamaráda nekuřáka 
z JVM. Zájmy: příroda, houby, výlety. 
Tel: 776 433 208.
 Ozve se babička, která zůstala sama 
a je jí smutno? Pomůžeme jeden druhé-
mu. Tel: 702 428 007.
 Najdou se babi či děda, kteří mě vez-
mou k sobě? Jsem v tíživé situaci. Je mi 
65 r., jsem žena, střední Čechy. Děkuji. 
Tel: 728 529 382.
 Jsem muž 59/180, rád bych poznal 
dominantního pána do 60 let. Na původu 
nezáleží! Tel: 776 338 075.
 Žena z Brna 63/168 hledá ví-
kendového přítele, co má rád de-
chovky i procházky v přírodě. Tel: 
702 585 201.

 Jednodenní kurzy Reiki 1. stupně
    se zasvěcením.
Brno 1. 9., 20. 9., Velká Bíteš 2. 9.
Inf. a přihl. Iva Janíčková, tel. 
723 456 720, www.iril.cz  (056)
 Pavel Vnučko – léčitel a věštec
Pracuji osobně i na jakoukoli dálku: 
odpovídám na dotazy, diagnostiku-
ji,  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? Vý-
klad karet, astrologie, 
telepatie, duchovní 
spojení zesnulých, pro-

kletí, 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)
 Chcete se ZBAVIT  JAKÉHOKO-
LI TRÁPENÍ? „Byla jsem na tom 
hůř než Vy...“, dnes MÁM VŠE, 
po čem jsem toužila. 
Pište jméno+naroz. a DŮKAZEM 
Vám BUDE Váš VYŘEŠENÝ PRO-
BLÉM! T: 773 231 594. (078)
 Věštírna u Andělské SANDRY- lin-
ka 906 55 99 25. Cena hovoru za mi-
nutu 55 Kč. Jsem kartářka a věštkyně 
i čarodějka SANDRA. Pracuji s taroty, 
kyvadlem a věšteckou koulí. (079)
 ZDEŇKA – exorcistka, léčitelka.
Ruším kletby, odvádím démony, 
přivtělené zbloudilé duše a entity. 
Pomocí kyvadla a automatické kresby. 
Telefon: 737 714 052. (080)

 www.hesa.cz - LETNÍ AKCE Tel. 
773 299 789. (076)
 Hledám v Praze přítele nad 70 let, 
zdatné postavy k toulání a pohybu v živo-
tě a přírodě.  Tel.: 704 079 200. 
 Hledám fajn muže na úrovni. Pod-
mínka: věk do 55 let, pouze Praha. Tel: 
603 318 421.
 Křehká víla ráda pozná muže do 50 se 
zájmem o sex, fantazii a virtuální svět. Vo-
lat po 18. Hod., Tel: 778 021 961, Praha.
 Rozv. 70+ Hledá ženu do 72 let, mírně 
plnoštíhlou, pro zbytek života – bez alko-
holu. Nekuřák od Prahy, tel: 792 207 171.
 Hledám paní s větším poprsím, ko-
lem 70 let, pro trvalý vztah. Nekou-
řím, 99 % abst., Ze středních Čech. Tel: 
702 935 882.
 Rozvedený a pohodový muž 68/168 
hledá partnerku pro život. Do 65 let. Jen 
TP a okolí, nekuřačku. Tel: 702 053 599.
 Rád bych poznal submisivní ženu ko-
lem 60 let pro společné chvíle a sex. Brno, 
SMS na tel: 605 760 352.
 Nabízím společné bydlení osamělé 
ženě nedůchodového věku, možno i s ma-
lým dítětem. Nabízím lásku, věrnost. 
V případě dítěte pomoc s péčí a výcho-
vou. Tel: 703 330 316.
 Mladší muž z Ostravy hledá svobod-
nou holku 18 až 25 let na společné víken-
dy. MMS potěší. Tel: 702 480 738.
 Vdova 54/172 ráda vymění samotu 
za nekuřáka. Buď mou láskou i oporou. 
OL, BR, SU. Tel: 739 335 999.
 Babča po sedmdesátce vymění samo-
tu za nekuřáka. Zájmy: výlety, hudba, 
zahrádka, vaření. OI, VS, PR, OV. Tel: 
739 493 968.
 Vdova 65/158 ráda pozná bezva par-
ťáka  58–67 let. Nekuřák s autem vítán. 
Brno a okolí výhodou. Tel:  730 410 450.
 60, 171/75 Rozv. nekuřák s bytem 
v Plzni hledá přítelkyni ke schůzkám. Stav 
nerozhoduje, napiš na tel: 702 703 474.
 58/184 SŠ, rozv., nekuřák, upřímný 
a veselý, moderní, z OV. Hledám štíhlou 
a moderní ženu do 55 let, nejlépe blond. 
Tel: 731 178 582.

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

Inzeráty v  tomto čísle s  tímto 
označením  jsou  po dány pro-
střednictvím SMS, NEZASÍLEJTE 
NÁM PROTO PÍSEMNÉ ODPO-
VĚDI ANI JINÉ NABÍDKY PRO 
INZERENTY, inzertní oddělení 
nemá adresy a  nemůže nabídky 
předat. S  inzerentem se můžete 
spojit pouze telefonicky na  te-
lefonním čísle uvedeném v  kaž-
dém inzerátu.

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!

vhodný partner

BERAN

BÝK

BLÍŽENCI

RAK

LEV

PANNA

VÁHY

ŠTÍR

STŘELEC

KOZOROŽEC

VODNÁŘ

RYBY

Hodíte se k sobě?
Každé znamení zvěrokruhu má určité 

charakteristiky a  preference, podle nichž lze 
odhadovat, jak bude fungovat ve vztahu k ji-
ným znamením. Díky tomu lze říci, kteří lidé si 
budou lépe vyhovovat v partnerském vztahu. 
Následující tabulku však berte jako informa-
tivní, záleží totiž i na tom, ve kterém dekanu 
toho či onoho znamení jste se narodili a pře-
devším 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 ná-
zory odborníků diametrálně liší. Někteří jejich 
soužití vůbec nedoporučují, jiní právě na-
opak, protože se partneři mohou za určitých 
okolností vhodně doplňovat. 

Planety  a jejich vztahy   ukazují před-
poklady, tendence a  sklony  k  jednání 
a  chování jednotlivce, nezapomínejte, 
že člověk má sílu změnit svůj osud.

SMS SEZNAMKA
stručný návod jak podat SMS inzerát
Napište SMS ve tvaru  
SLUZBA mezera 88474 mezera text inzerátu

příklad: SLUZBA 88474 Vdo vec 65/175 
hleda pritelkyni z Prahy. 
Zn. Vaše telefonní číslo.

Pište bez háčků
a čárek, nepište 
celé velkými pís-
meny. Viz příklad!!!

Odešlete na číslo 900 20 50
Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS 
však nesmí být delší než 120 znaků.
Provozovatelem služby je Victory Media, a.s., tele-
fonická infolinka 472  741  989. Za službu technicky 
odpovídá AXIMA, infolinka prsms@axima-brno.cz,  
www.platmobilem.cz.

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, 
pornogra� i, a odmítnout otištění inzerátu bez udání důvodu.  Značku inzerátu uvádějte co nejkratší.  
 Rámeček na konci poslední řádky inzerátu nevyplňujte.  Nezveřejňujeme žádosti o � nanční 
výpomoc.  K žádosti o zveřejnění inzerátu přiložte poštovní známky v hodnotě 24 Kč.  Zveřej-
níme pouze inzeráty na kupónu a s přiloženými známkami!  Adresy inzerentů nesdělujeme.  Ter-
mín 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 archi-
vací, evidencí  a použitím osobních údajů k zajištění a realizaci objednané inzerce. S osob-
ními údaji nakládáme dle zákona GDPR a nepředáváme třetím stranám.  Cena SMS 50 Kč.
Doporučujeme čtenářkám, které se seznamují prostřednictvím inzerátů, aby při prvním kon-
taktu (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 hla-
vičkou POSTE RESTANTE, případně si odpovědi nechaly poslat ke svým známým. 

Kupón pro bezplatnou inzerci
Text maximálně 100 písmen. Přiložte poš-
tovní známky v hodnotě 24 Kč, pište čitelně. 34

Zn:

Jméno:

Adresa:

PSČ:

NEVYPLŇUJTE

GDPR – ochrana 
osobních údajů – při 
podání inzerátu sou-

hlasím se zpracováním 
osobních údajů

Váš podpis:

__________

Cena za odeslání
SMS zprávy je
50 Kč vč. DPH. 


