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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
 Muž stř. let rád pozná opravdovou dámu
se vším co dělá ženu přitažlivou a okouzlující.
Sev. Mor. není podm. Přátel. milenecký vztah.
Zn: 605 923 420.
 Roz. 178 hledá přítelkyni z v. Čech. Zn:
733 484 340“.
 Nez. 74/175 štíhlý, hledá přítel. kamar. zajištěnou vdovu, nekuř. a katol. s všestr. zájmy
z JMK. Zn: 723 338 980.
 Rozvedená, Střelec, 63 let, plnoštíhlá,
hledá přítele mírné povahy, nekuřáka přiměřeného věku z UO, PA, HK, jen volat. Zn:
737 883 591.
Jsem muž 67/170, mírně plnoštíhlý. Žiji
v rod. domku v JMK. Hledám pěknou ženu
k přestěhování. Zn: 736 679 385.
 Muž 58. Copak tu není žena, co jí chybí něha a to krásno? Napiš a pojď tomu
naproti. Žijeme jednou. ČB a okolí. Zn:
607 449 669.
 Muž 45/178 hledá kamarádku silnější postavy do 35 let z Ostravy. Zn:
702 531 526.
 55/195 z JM svobodný, upřímné povahy,
hledá k seznámení ženu vdovu od 54 do 62 let
plnoštíhlé postavy, s velkým poprsím, upřímné povahy. Zn: 702 597 909.
 Muž 52 let silnější postavy abstinent, kuřák hledá hodnou ženu. Zn: 721 540 970.
 Muž po padesátce silnějši postavy, kuřák
hledá hodnou ženu. Zn: 721 001 006.
 Je někde paní, která má větší dekolt a je
ve ﬁnanční tísni? Pomůžu 65/73 let. Zn:
792 342 722.
 Koupím rychlo pilulky Viagra boostik.
Zn: 702 935 882.
 Rozv. abst., nekuř., 69/169/74 by rád poznal mladší, drobnou, v sexu subm., ženu. Co
by měla ráda i zah.+RD. Zn: 777 624 471.
 Jana hledá duch. přátele. Jsem zasvec.
svat. mistr. tibet. budd. karmou na učitel.
duch. nauky a osvob. uzdrav. očist. meditace.
Chcete učení? Turnov7. Zn: 720 351 230.
 Je tu slušná, osamělá, bezdětná blondýnka
se zázemím, která by pomohla slušnému, pohlednému muži 58/178/83. Jen vážně. Chrudim, okolí, PCE. Zn: 732 523 185.
 57 let, 170 vysoký, hledá ženu na vážné
seznámení z Liberce. Zn: 723 872 324.
 Hledám v Praze přítele nad 70 let zdatné
postavy k toulání a pohybu v životě a přírodě.
Zn: 704 079 200.

inzerce: 472 742
Kontakt redakce:
741 253,
989, inzerce@spirit.cz,
redakce@spirit.cz,www.spirit.cz
www.spirit.cz  15. září–21. září
 Pohledný zajištěný muž, čtyřicátník, hledá
štíhlou, pohlednou slečnu do 37 let k založení
rodiny. Zn: 739 885 456.
 Hezký fešák na úrovni hledá sexy ženu
na kamarádsko milenecký vztah, dlouhodobě,
do 65 let. Kočku. Zn: 703 649 923.
 Muž stř. let hledá ženu na super sex, vdovu, vdanou s bytem nebo autem, náruživou
ženu. Těším se. Zn:776 350 786.
 Vdovec 71/172 hledá partnerku, která
by se ke mně přestěhovala. Praha-venkov.
Zn:281 864 341.
 Rozvedený 69/185 nek., abs., s autem,
hledá přítelkyni. Vlašim–Benešov. Zn:
774 688 699.
 Ženu na něžné vzájemné erotické masáže
hledá muž 65 roků. Nezávazný vztah – vše
u tebe. Střední Morava. Zn: 728 074 229.
 Hl. ženu, mírně plnoštíhlou, 67/74 let pro
trv. vztah, 77 let, nekouřím, nejsem poživatel
alkoholu. Stř. Čechy. Zn: 792 259 943.
 Hledám ženu do 58 let věku pro trvalý
společný život. Do Prahy, Plzně, Českých
Budějovic, Hradce Králové, Pardubic, jsem
ochoten se přestěhovat. Zn: 703 330 316.
 55/195 svobodný z JM upřímné povahy
s velkým mužstvím hledá k seznámení ženu vdovu od 54 do 62 let plnoštíhlé postavy
s velkým poprsím. Zn: 702 597 909.
 Svobodný, je mi 30/175 a hledám přítelkyni z Karviné. Zn: 605 160 027.
 Statný muž, 51/190, hledá mladší, jen
štíhlou paní s vlast. zázemím ze Středočeského kraje, NBK, Kolín, Poděbrady a okolí.
Zn:739 959 234.
 Ozve se 60letému hezky narostlá štíhlá žena, vyšší, plných tvarů, pro občasné uvolnění
těla a duše do 60 let z okr. Pelhřimov? SMS.
Zn: 608 432 875.
 Křehká víla ráda pozná muže do 50 let se
zájmem o sex. fantazii a virtuální svět, volat
po 18. h, Praha. Zn:778 021 961.
 Hl. pohlednou, mírnou baculku s větším
horním objemem do 74 let, váhy do 80kg,
rozv. Středočech, 78 let, abst., nekuřák.
Zn:792 273 905.
 41 muž hledá 31 až 40let., hodnou, štíhlou
ženu na vážný vztah, okolí Boskovice, Jevíčka, Mor. Třebová. Zn: 605 303 918.
 Muž 48/173/85, abst., dom. kutil s autem
a domem na vesnici hledá ženu do 52 let,
štíhlou nebo plnoštíhlou z již. Moravy. Zn:
773 917 999.
 Jana 70 let hledá pána, kterému je také smutno. Pokec, káva, procházky podle
možností. Šumperk a blízké okolí. Zn:
605 967 594.
 Hledám muže od 56 let do 60 let na společné procházky, cestování a kulturu. Já 57 let
Pardubice a okolí. Zn: 775 543 540.
 Hl. ženu mírně plnoštíhlou, 67/74 let, pro
trv. vztah, 77 let, nekouřím, nejsem poživatel
alkoholu. Stř. Čechy. Zn: 792 259 943.
 Ne šťastně zadaný 50/173/87, nekuřák
upřímný, prý sympaťák, hledá přítelkyni,
nekuřačku z Pardubic i blízkého okolí. Zn:
605 299 163.
 51/ 186 hledá přítelkyni i UK, která by
chtěla žít na vesnici, střední Čechy, nekonﬂiktní povaha. Zn: 739 959 234.

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 24 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. Cena SMS 50 Kč.
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 24 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.
 Muž 46 nekuřák hledá hodnou ženu. OP.,
BT., Krnov. Zn:730 942 084.
 Křehká víla ráda pozná muže do 50 let se
zájmem o sex. fantazii a virtuální svět, volat
po 18. hod. Praha. Zn: 778 021 961.
 Hl. ženu, mírně plnoštíhlou 67/74 let pro
trv. vztah. 77 let nekouřím, nejsem poživatel
alkoholu. Stř. Čechy. Zn: 792 259 943.
 Hl. pohlednou mírnou baculku s větším
horním objemem od 74 let do 80 kg váhy,
rozv. Stredočech, 78 let, abst., nekouřím.
Zn:792 273 905.
 Koupím rychlo pilulky Viagra boostik.
Zn: 702 935 882.
 Je někde paní, která má větší dekolt a je
ve ﬁnanční tísn. Pomůžu. 65/73 let. Zn:
792 342 722.
 Hledám kamaráda, který zná buddha jogin. meditaci, který se zbavil temných sobec.
pudů zvířat. Mám tibet. zasvěc. j. s. karmou
osvíc. duch. určite. Zn: 720 351 230.
 Hledám ženu do 58 let věku pro trvalý
společný život. Do Prahy, Plzně, Českých
Budějovic, Hradce Králové, Pardubic jsem
ochoten se přestěhovat. Zn: 703 330 316.
 Muž 59/171/78 ženatý, hledá ženu k intimním schůzkám. Věk nerozhoduje. Zlín
a okolí. Pouze SMS. Zn: 777 145 837.
 58letá něžná i subm. žena (v mužském těle.) z Ústí n. Labem hl. přítelkyni se soukr.,
která má ráda změnu, něha i perv. Jen ženy!
Nedaleko. Zn: 732 538 117.
 Senior smíšek 61 let od TP hledá přítelkyni se soukr. ne moc daleko. Mám netradiční
přání, za které rád odměním pravidelně. Napiš věk, město. Zn: 604 513 275.
 Svobodná, 71/164/75 kg hledá k vážnému
seznámení hodného muže, vzájemná důvěra.
Samota tíží. Zn:704 478 489.
 Jsem Rom 44/180/90, prý pohledný, pracovitý z Ostravy, hledám už dlouho hodnou,
trochu pohlednou ženu, které nevadí barva
pleti. Najdu? Zn: 792 410 957.
 Hl. slušného muže. Já Pražačka,
68/162/68, celá ČR. Byt a trochu větší důchod mám a chci být na vše ﬁfty-ﬁfty. Cit,
rozum. Zn: 606 166 627.

SMS SEZNAMKA

stručný návod jak podat SMS inzerát

Napište SMS ve tvaru
SLUZBA mezera 88474 mezera text inzerátu
příklad: SLUZBA 88474 Vdovec 65/175
hleda pritelkyni z Prahy.
Zn. Vaše telefonní číslo.
Pište bez háčků
a čárek, nepište
celé velkými písmeny. Viz příklad!!!

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

Odešlete na číslo 900 20 50

Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS
však nesmí být delší než 120 znaků.
Zn:
Jméno:
Adresa:

NEVYPLŇUJTE
PSČ:

GDPR – ochrana
osobních údajů – při
podání inzerátu souhlasím se zpracováním
osobních údajů

Váš podpis:

__________

Provozovatelem služby je Victory Media, a.s., telefonická infolinka 472 741 989. Za službu technicky odpovídá
AXIMA, infolinka prsms@axima-brno.cz,
www.platmobilem.cz.

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Hl. pohlednou mírnou baculku s větším
horním objemem do 74 let, váhy do 80 kg,
rozv. Středočech, 78 let abst., nekouřím. Zn:
792 273 905.
 Hl. ženu mírně plnoštíhlou 67/74 let pro
trv. vztah, 77 let nekouřím nejsem poživatel
alkoholu. Stř. Čechy. Zn:792 259 943.
 Vdovec 64 let, abst., nek. ml. vzhl. s romantickou duší, hledá milou a něžnou ženu,
která taky veří, že láska, věrnost a porozumění dokáží překonat všechno. Zn: 605 923 420.
 Vdovec hledá ženu z Frýdlantu v Čechách,
i silnější postavy. Jen SMS. Zn: 723 802 419.
 Žena důchodového věku hledá fajn kamarády, na výlety, hrady, zámky, koncert,
na kávu atd., spolehlivé, Východočeský kraj.
Zn:728 622 813.
 Sex není všechno, ale je důležitý. Co ty
na to? Muž 68/180/95, nek., abst. LN, MO,
ZAT. Zn: 721 310 917.
 Žena 70/165, mladšího vzhledu, hledá
muže do 70 let, který má rád country, koně
a přírodu. Nejlépe z okolí Litoměřic – není
podmínkou. Máte-li zájem. Zn: 704 269 205.
 Podávám ruku v přátelství, rada najdu
i důvěru, lásku, věrnost od upřímného a slušného muže. Je mi 59/160 cm, plnoštíhlá
z Mladoboleslavska. Zn: 737 147 420.
 Je někde paní, která má větší dekolt a je
ve ﬁnanční tísni? Pomůžu 65/73 let. Zn:
792 342 722.
 Koupím rychlo pilulky Viagra boostik.
Zn: 702 935 882.
 Muž, 52 let, hledá ženu do 55 let, já abstinent, ale kuřák. Zn: 721 540 970.
 Hledám v Praze přítele nad 70 let zdatné
postavy k toulání a pohybu v životě a přírodě.
Zn: 704 079 200.
 Pohledný chlap s vlastním bytem, chalupou, autem hledá štíhlou dívku. Je ti 28 až 37
let? Ozvi se brunetko. OL a okolí 182/80 Kozorožec. Zn: 604 709 746.
 74/158 hledá kamaráda na pokec, Ostrava a okolí, divadlo, výlety plus hudba. Zn:
734 375 773.
 Hledám paní Bártlovou (Slepičkovou)
Berounsko, paní Vorlíčkovou (Havránkovou)
Neratovice, paní Evu Žáčkovou (Jamrichovou) Příbram. Zn: 792 273 905.
 Hledám slušného hod., muže, kutila, žena
62–159 rozv., symp, veselá. Okolí Stará Boleslav, Brandýs, MĚ. Můžeš bydlet u mě od 59
do 64 let, prosím jen SMS. Zn: 728 079 026.
 Chtěla bych poznat vyššího přítele. Já
70/173 od Litoměřic. Zn: 606 556 236.
 Muž 58 /180 z Teplic v Čechách nabízí ženě spolubydlení, odkudkoliv. Zn:
728 846 026.
 Rozvedený čtyřicátník s vlastnim domem
a autem by se rád seznámil se šikovnou maminou, dítě není překážkou. Severní Morava.
Zn: 739 108 339.
 Rozvedený, 63/162/75, hledá něžnou vitální, skromnou ženu pro život. KH, HB, KO,
PA, NB. Zn: 728 313 794.
 Vdova z Mělníka hledá velmi vážně
tolerantního muže 170 v 68 r 98 kg. Zn:
733 112 192.
 Svobodný, 40/185, hledá k vážnému seznámení upřímnou kamarádku. Horažďovice
a okolí. Zn: 730 634 563.
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 Rozvedený, 63/165 sportovně založený, hledá mladší přítelkyni podobných zájmů. Dvůr Králové nad Labem a okolí. Zn:
776 525 846.
 Seniorka hledá přítelkyni sen. za účelem
navázání hezkého vztahu s možností náraz.
brigády na hor. penz. v Or. Horách. Není
podm. Zn: 702 738 368.
 Rozvedený čtyřicátník s vlastním domem
a autem by se rád seznámil se šikovnou maminou. Dítě není překážkou – Severní Morava. Zn: 739 108 339.
 Rozvedený, 63 let, 162/ 75, hledá něžnou
vitální skromnou ženu pro život. KH, HB,
KO, PA, NB. Zn: 728 313 794.
 Vdova z Mělníka hledá velmi vážně tolerantního muže 170/98 68 let. Zn:
733 112 192.
Svobodný, 40 let, 185 hledá k vážnému seznámení upřímnou kamarádku. Horažďovice
a okolí. Zn: 730 634 563.
 Rozvedený, 63 let, 165 sportovně založený, hledá mladší přítelkyni podobných zájmů. Dvůr Králové nad Labem a okolí. Zn:
776 525 846.
 Seniorka hledá přítelkyni sen. za účelem
navázání hezkého vztahu s možností náraz.
brigády na hor. penz. v Or. horách. Není
podm. Zn: 702 738 368.
 Sympatický muž 49/175 hledá ženu
k vážnému vztahu z Jablonce n/N. Zn:
607 867 092.

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

Obchodní
modulový inzerát

Nabízíte zboží, prodáváte nebo něco
kupujete, chcete prezentovat své služby. Využijte výhodný modulový inzerát.
Za jednotnou cenu získáte přesně určený
inzertní prostor. Můžete tak sami formulovat svůj text i grafickou úpravu – a to
hlavní – víte předem, kolik vás to bude
stát. Pro větší inzeráty lze moduly sčítat.
Jak si objednat MODUL-INZERÁT, o rozměru 48x25 mm:
1) Napište text – vždy musíte dodržet
maximální počet písmen – 250, včetně
mezer.
2) Zašlete na adresu redakce – mailem
nebo poštou + vaše jméno a adresu.
3) Uveďte termín, kdy má inzerát vyjít
(nejdříve za 2 týdny po zaplacení)
4) Uhraďte jednotnou cenu za MODUL-INZERÁT (jedno vytištění) 250 Kč
na účet 115648173/0300, případně
složenkou typu A.
 Pavel Vnučko – léčitel a věštec
Pracuji osobně i na jakoukoli dálku:
odpovídám na 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 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.
(078)

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

