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Inzeráty v tomto čísle s tímto
označením  jsou podány prostřednictvím SMS, NEZASÍLEJTE
NÁM PROTO PÍSEMNÉ ODPOVĚDI ANI JINÉ NABÍDKY PRO
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předat. S inzerentem se můžete
spojit pouze telefonicky na telefonním čísle uvedeném v každém inzerátu.

SEZNÁMENÍ
Muži hledají
 Rozv., 60letý muž hledá přítelkyni/kamarádku na trvalý vztah. Brno a blízké okolí. Zn.
605 760 352.
(3159)
 Hledám milou přítelkyni pro společný život
v RD se zahradou na Lounsku. Já 69/180/95,
nek./abst. Zn. 721 310 917.
(3160)
 Empatický muž 46/172 hledá bezva ženu
do 55 let. Severní Morava. Zn. 721 653 303.
(3161)
 55/184/SŠ, rozv., nekuřák, veselý a moderní
muž z Ostravy hledá štíhlou a sympatickou blondýnku do 60 kg a 50 let. Zn. 731 178 582.
(3162)
 Sportovně založený nekuřák hledá ženu kolem 45 let. Západočeský kraj. Zn. 605 446 582.
(3163)
 Vdovec 60/182 rád pozná klidnou ženu s mír.
těl. vadou, domácí typ k životu ve dvou. Mám
byt v HK. nezvládám žít sám bez lásky. Zn.
792 418 449.
(3164)
 Hodný, štíhlý muž nekuřák/nepiji, 50/175,
vdovec hledá hodnou, štíhlou holku/ženu pro něhu, cit a lásku. Strakonice a okolí PI, Vod., Blat.,
Prac. Zn. 773 874 857.
(3165)
 Muž 69/186/95 hledá osamělou ženu/i
starší, které nechybí úsměv, ale milenec. Zn.
737 622 404.
(3166)
 Důchodce 69/170, docela pohledný hledá
starší, mazlivou ženu od 70 – 73 let, která bydlí
sama. Nabízím lásku a něhu. Zn. 607 201 819.
(3167)
 Rozvedený středoškolák, nekuřák, „Beran“,
70/166/70 z Liberecka hledá sympatickou nekuřačku, která má ještě chuť žít a ne přežívat. Zn.
721 565 894.
(3168)
 54letý muž z Vysočiny hledá ženu k občasným, něžným schůzkám. Na věku nezáleží. Najdu Tě? Pouze SMS. Zn. 728 374 395. (3169)

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

Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS
však nesmí být delší než 120 znaků.
Cena této SMS je dle tarifu operátora.

 Hledám ženu na vztah. Jsem 33letý/171/65,
sportovní postavy, svobodný pohodář, romantik
a hledám ženu, kterou budu mít rád a ona bude
mít ráda mě. Zn. 731 468 609.
(3170)
 Muž 65/178, rozv., nekuřák hledá hodnou, skromnou ženu k trvalému žití. Zlín. Zn.
704 545 957.
(3171)
 Rozvedený senior z Brna, dobře ﬁnančně zajištěný hledá sympatickou partnerku k společnému žití v mém domě. Zn. 607 622 344. (3172)
 Rozvedený nekuřák 58/180/86 by rád poznal
menší ženu/ne silné postavy z Prahy na pohodový, vážný vztah. Osobní setkání napoví. SMS.
Zn. 739 337 517.
(3173)
 Najdu st. ženu, který bydlí celý rok na chatě
a je jí smutno? Pavel 60/180. Volej, uvítám trvalý
vztah. Zn. 720 365 512.
(3174)
 Ahoj. Jsi sympatická žena od 25 – 35 let, třeba s dítkem? Máš radši přírodu a domácí pohodu
než zábavu? Napiš muži 40/180/100 z okr. Karviná. Zn. 704 147 632.
(3175)
 Hledám paní z okolí Karviné k trvalému přátelství, později i soužití. Zn. 733 307 975.
(3176)
 V malém domku nalezne trvalé zázemí nekuřačka blízko důchodu. Pohodu a klid nabízí
letitý. Zn. 702 705 731.
(3177)
 54/165, sympatický kuřák, zajištěný hledá
menší, štíhlou ženu do 45 let. Přistěhování je
možné. Písni na. Zn. 736 737 230.
(3178)
 Vdovec 67/175, nevidomý, nekuřák z jižní
Moravy s vlastním bytem hledá přítelkyni. Zn.
731 959 478.
(3179)
 Jsem muž po padesátce a schází mi paní k občasnému, nezávaznému setkání. Jsem z Karviné.
Zn. 775 379 703.
(3180)
 Důchodce hledá twigy ženu pro trvalý a láskyplný vztah. Věk 30 – 70 let. Zn. 773 598 808.
(3181)
 Hledám paní kolem 68 let, která má řidičák
a jezdí. Větší dekolt uvítám. Rozv., 77letý, nek./
abst. Praha sever. Zn. 792 342 722.
(3182)
 Hledám Ukrajinku nebo jinou cizinku pro
zbytek života. 53letý/173, rozvedený, pracující
středoškolák z Moravy. Zn. 702 842 083. (3183)
 Muž 44/175, pohledný, něžný a hodný, veliký
milovník a mazel hledá ženu, která je také sama.
Zn. 735 244 052.
(3184)
 Jiří 47/189. Mé přání je najít lásku z RK –
UO. Zn. 702 891 909.
(3185)
 Hodný, submisivní 42/181/77, delší hnědé
vlasy hledá romantickou, dominantní ženu z Prahy a okolí, která ráda nosí kožené sukně, kožené
kostýmy. Zn. 731 058 405.
(3186)
 58letý muž z Chebu hledá ženu/lásku menší
postavy, do 163 cm na vztah a soužití. Přistěhování možné. Zn. 608 041 762.
(3187)
 59/175/84, zadaný z SY hledá přítelkyni
k občasným, intim. schůzkám. Jen Svitavsko.
SMS. Zn. 723 176 802.
(3188)
 64/175/štíhlý nekuřák se zájmy o zahradu,
kulturu, pohyb hledá tolerantní přítelkyni pro
vzájemnou pomoc. LB, MB, SM není podmínkou. Zn. 720 686 739.
(3189)
 Dva docela pohlední důchodci 69 a 72letý
hledají dvě starší, eroticky založené ženy do 82
let, které bydlí sami. Zn. 607 201 819. (3190)
 52letý muž hledá ženu od 45 – 52 let k vážnému seznámení. Zn. 723 935 447.
(3191)
 Rozvedený, 53letý muž z Karviné 176/76
by rád poznal ženu/baculku do 55 let. Zn.
733 285 132.
(3192)
 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.
(3193)
 71/164, nekuřák hledá paní po sedmdesátce. První odpověď prosím zaslat SMS zprávou
s udáním místa bydliště, pro rychlejší vyřízení.
Zn. 721 160 703.
(3194)
 Rozvedený, v důchodu hledá normální ženu
na trvalý vztah, které nevadí, že jsem Róm. Já
67/167/77. Zn. 775 025 170.
(3195)
 Osamělý „Rak“ 46/177 hledá ženu z venkova
pro život ve dvou. Veselí nad Lužnicí a okolí.
Zn. 702 554 687.
(3196)

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 20 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.
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 20 Kč, pište čitelně.

Zn:
Jméno:
Adresa:
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NEVYPLŇUJTE
PSČ:

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.
 68letý muž, ﬁnančně zajištěný, pracovitý hledá ženu s domkem s možností nastěhování. Zn.
704 501 872.
(3197)
 Ahoj, Brňák/kluk, řidič hledá kamarádku
od 18 let a výš/na věku nezáleží. Odkudkoliv.
Auto mám, ozveš se? Zn. 607 627 434. (3198)
 Svobodný sympaťák 36/180/92 hledá dívku,
nejlépe štíhlé postavy. Dítě není překážkou. Jen
vážně. Zn. 736 639 125.
(3199)
 Svobodný nekuřák 38/190/90 hledá děvče
na vážný vztah. SU, OL, PV. Zn. 605 552 803.
(3200)
 Podnikatel 60/180 hledá fajn ženu do 55 roků.
Chata, lodička. Zn. 606 929 263.
(3201)
 43/176/štíhlý sympaťák, sportovní postavy
hledá sympatickou dívku nebo ženu do 48 let
na vážný vztah, rodinný život. Severní Morava.
Zn. 736 672 807.
(3202)
 Je tu bisex. žena se zázemím, která hledá tolerantního muže 57/180/85. Ozvi se. Chrudim
a okolí. Zn. 732 523 185.
(3203)
 Vdovec 71/174, nekuřák, kterému chybí láska
a pohlazení by rád poznal upřímnou ženu z okr.
Hodonín, není podmínkou. Zn. 702 711 875.
(3204)
 Jste sama, je vám smutno? Tak zavolejte.
Jsem nekuřák 74/163/73 od UL, také sám. Zn.
773 062 128.
(3205)
 Něžný, temperamentní, romanticky založený, pohledný, domácí kutil, atlet. postavy,
47/179 hledá temperamentní ženu pro nezávazný, dlouhodobý vztah naplněný něhou. Zn.
732 324 764.
(3206)

Ženy hledají

ženy hledají

 69letá vdova, mladšího vzhledu hledá prima kamaráda, který je sám a rád tančí! Společné výlety. Najdu? Jičínsko, Novopacko. Zn.
731 028 144.
(3207)
 53/178/78, rozvedená hledá fajn přítele/kamaráda, abstinenta s vyřešenou minulostí. Praha
a okolí. Zn. 608 842 346.
(3208)
 63/172/štíhlá hledá partnera s domkem a zahrádkou. Zn. 739 856 208.
(3209)
 Ráda poznám muže ze severní Moravy od 63
– 68 let, pohodového a hodného. Více po telefonu. Zn. 727 874 914.
(3210)
 Ráda poznám kamaráda nad 70 roků, který
zajde na procházku do přírody. Popovídat si,
atd., dle dohody. Zn. 723 115 209.
(3211)
 Rozv., 66/167/72 z Liberce, mladšího vzhledu hledá muže do 70 let. Zn. 731 318 302.
(3212)
 Hledám věřícího muže, abst./nek., který hledá kamarádku pro hezké výlety, pak možná něco
víc. Z přátelství vzniká láska. Jen okolí Havířova. Zn. 605 336 473.
(3213)
 Rozv., 66/167/72 z Liberce, mladšího vzhledu hledá muže do 70 let. Zn. 731 318 302.
(3214)
 Žena hledá muže od 67 – 71 let. Setkání napoví. Sv. Čechy, není podmínkou. Zn.
773 968 530.
(3215)
 Hledám muže na vážný vztah mezi 58 –
65 lety/nad 175 cm. Jsem z Pardubicka. Zn.
739 373 237.
(3216)
 39letá/SŠ, svobodná, vyšší/plnoštíhlá hledá
pro vážný vztah vyššího přítele s autem z Vysočiny nebo Brna a okolí. Zn. 723 831 987. (3217)
 Vdova 49/165 s pár kily navíc hledá kamaráda na výlety. Ostrava a okolí. Zn. 721 458 482.
(3218)
 Žena ve věku 70/158/69 hledá veselého kamaráda z Prahy. Nekuřáka/abstinenta, znamení
„Váhy“ vítáno. Krásný podzim života ve dvou.
Zn. 607 614 078.
(3219)

vhodný partner

BERAN

Astrokoutek
● Karty a kyvadlo na lásku, peníze,
zdraví a kletby! Zkušená vědma Květa Volejte 906 70 30 35 (kód 17UPZ)
● Numerolog Béda: Precizně vypočtu, kdy se vám začne dařit v práci
a financích! Pošlete SMS s kódem
54GSL na 904 30 46
● VĚŠTKYNĚ BEZ HRANIC –
PANÍ LIBUŠE Vím, co vás čeká
v nejbližší době! Nebojte se volat
(kód 74PLK)
906 70 30 35

BÝK
BLÍŽENCI

Kartářka Adéla - Specializuji se na výklady
životních
rozhodnutí.
Mé karty dokáží odhalit,
jak to dopadne! Volejte
na 906 70 30 35 nebo pošlete SMS
na 904 30 55 s kódem 14FJA

RAK
LEV
PANNA

● VAŠE ŠANCE NA LÁSKU – ve
hvězdách vyčtu, kde se skrývá! Astroložka Karmen Pošlete SMS s kódem 72UMD na 904 30 46

VÁHY
ŠTÍR

EMA Europe sro, POBox 14, Praha05, 11005, tech. zaj. Materna, 18let+,
1min./70Kč; 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Malá „Štírka“ na úrovni, blondýnka, pohledná, seriózní, starší z Prahy hledá muže od 65 let,
na úrovni, nekuřáka a motoristu. Jen vážně, ne
ﬂirt. Zn. 775 139 371.
(3220)
 63letá, šik žena si přeje seznámit se s volným, slušným motoristou s RD, přiměřeného
věku. Trvalý vztah. Jižní a střední Morava. Zn.
722 607 564.
(3221)
 Hledám pro vážný vztah vyššího přítele
s autem z Vysočiny nebo Brna a okolí. Jsem
65letá/SŠ, rozvedená, vyšší/plnoštíhlá. Zn.
723 428 411.
(3222)
 Vdova 63/175 hledá moudrého přírodomilce
od Prahy. Zn. 608 765 066.
(3223)
 Žena s kouzlem hledá charismatického muže
s vůní života, nekuřáka do 55 let a pouze z Kladna. Zn. 778 021 961.
(3224)
 42letá baculka z Brna hledá na hezké chvíle
nevulgárního muže bez vousů a kníru, do 55 let.
Prosím nevolat, pouze SMS. Zn. 704 421 567.
(3225)
 75/175 z Vysočiny ráda pozná přítele se zájmem o chataření, kutilství, houbaření. Žít a ne
přežívat, tak se ozvi. Zn. 734 144 568. (3226)
 Sympatická a milá, 47letá „Račice“ se smyslem pro humor hledá přítele z Brna k vážnému
vztahu, který ví, co chce. Zn. 728 723 777.
(3227)
 Rozvedená 57/164 hledá přítele pro vážný
vztah. Samota je zlá. Prosím volejte. Středočeský kraj. Zn. 732 887 384.
(3228)
 Jste také sám, vyšší postavy a chcete to změnit? Ozvěte se! Je mi 61 let a jsem z Ostravy. Zn.
605 722 881.
(3229)
 70letá vdova z Prahy hledá vdovce ze středních Čech. Uvítám i venkov. Zn. 736 146 176.
(3230)
 Hledám velmi jemného a něžného milence,
já pasivní. Jsem seniorka 70/162/68 z Prahy.
Do bytu nezvu. Prosím SMS, zavolám. Zn.
606 166 627.
(3231)
 Zadaná hledá muže na přátelství a lásku. Zn.
731 862 764.
(3232)
 „Kozorožka“ hledá vitálního přítele/velké postavy, motoristu, nad 70 let. Cestování, kultura.
Zn. 704 208 083.
(3233)
 Hledám upřímného a pohodového přítele od 65 – 70 let. Severočeský kraj. Zn.
737 488 464.
(3234)
 Přirozeně dominantní, 37letá žena z Teplic
hledá solventního muže/milence, který si chce
užít a hledá to, co doma nemá. Jen volej! Zn.
608 035 294.
(3235)
 Vdova 68/160 hledá nezadaného muže z OV.
Auto vítáno. Zn. 737 037 176.
(3236)
 Jsi sám a je ti smutno, ozvi se 51/60/162. Jen
C. B. Zn. 604 792 840.
(3237)
 Vdova 72/170 hledá inteligentního muže/
nejméně 177 cm výšky z Brna a okolí, do 30 km.
Zn. 777 916 659.
(3238)
 Hledám v Praze nezadanou, vitální kamarádku kolem 70 let, ne „L“. Sport., výlety, kultura,
cestování. „Kozorožka“. Zn. 704 208 083.
(3239)
různé
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Různé

 Najde se osamělá žena/důchodového věku,
nekuřačka, která by nám pomohla s nemocnými
rodiči a domácností? Strava a samostatné bydlení v rodinném domku zdarma. Prosíme bez domácích mazlíčků. Ostatní po vzájemné domluvě.
Plzeňsko/Zruč. Zn. 731 343 484.
(3240)
 Hledám Jaroslavu Kolářovou z Prostějova.
Jaruško byli jsme v r. 1983 v Mariánkách. Vzpomeň si a napiš. Milan G. Zn. 775 025 170.
(3241)

 Hledám dlouhodobý podnájem, větší byt/domeček
na požadované slušné úrovni s možností odkoupení
do OV formou splátek. Máme pejsky, jsme slušná, mladá rodina. Moc to spěchá. Zn. 735 894 550.
(3242)
 Hledáme do rodiny babičku, která nemá nikoho a uvítá novou rodinu, která jí bude ve všem
oporou. Jen vážné nabídky. Společné Vánoce.
Zn. 735 894 550.
(3243)
 Muž nabízí ženám službu intimního asistenta.
Zn. 773 161 949.
(3244)

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.
(084)
 Výklad karet po telefonu 721 806 275.
Rituály SKYPE: anoli2052.
(101)
 EXORCISTA s praxí. Jste slabí,
nedaří se vám, obtěžují vás zbloudilé
duše, démoni, kletby, zjevení? Nebojte
se zavolat, pomohu vám od toho. p.vnucko@seznam.cz, 728 438 006. (113)

CHCETE
ZVRÁTIT
ZLÝ
OSUD? NENÍ NUTNÉ TRPĚT nemocí, depresí, samotou, chudobou, dluhem, exekucí atd. TÍM VŠÍM JSEM
PROŠEL. DNES mám VŠE, PO ČEM
jsem TOUŽIL. „Kdyby byl osud daný,
Život by neměl smysl...!“ Pište jméno,
naroz.: DOKÁŽU VÁM TO A RYCHLE. T: 773 231 594.
(120)
 Zdenka – věštkyně
Věštím otázky, odvádím přivtělené́ zbloudilé́ duše z lidí i míst, ruším uřknutí́-závist,
nepřejícnost. Pracuji osobně na jakoukoli
vzdálenost. 737 714 052.
(115)
 www.Astrovikend.cz
Dny tajemna a zdraví
Zámek Litomyšl
4. a 5. listopadu 9–18 h.
Porady s věstci. Výklad horoskopu,
z ruky a karet. Alternativ. med. atd.
E. Orbito-ﬁlipínské léčení s požehnáním. Přednáška P. Zajace – s autentickou hudbou a unikátním ﬁlmem z ceremonií šamanů v Kolumbii. Přednášky,
meditace. Bubnování pro duši. Ukázka
práce šamanů Peru a Mongolsko.www.
facebook.com/astrovikend.
(122)

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

