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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
Muži hledají
 48letý muž/VŠ, podnikatel, sportovec hledá
ženu pro založení rodiny, k vážnému vztahu. Zázemí mám. Přelouč, Kolín, střední Čechy. Zn.
737 012 032.
(3593)
 Hledám milou, štíhlou ženu z Hradce Králové na krásný vztah plný lásky a cestování. 52letý
Petr. Zn. 721 648 103.
(3594)
 33letý Josef, aktivní sportovec, svobodný hledá
touto cestou lásku a porozumění u dívky nebo ženy
ve věku od 20 – 33 let. Zn. 731 468 609. (3595)
 Muž 52/182/83, rozvedený nekuřák by rád
poznal ženu na trvalý vztah. Zn. 723 924 259.
(3596)
 54letý muž z Vysočiny hledá ženu k občasným schůzkám. Na věku nezáleží. Najdu Tě?
Moc se na tebe těším. Zn. 728 374 395. (3597)
 Muž 69/173, vitální, zajištěný hledá přítelkyni. Brno a okolí. Zn. 732 613 997.
(3598)
 Mladý countrysta hledá přítelkyni z JC, HK,
TU, SM pro vážné seznámení. Těším se na vás.
Zn. 732 730 326.
(3599)
 41/190/90, abstinent hledá nekuřačku do 43
let. Dítě vítáno. Mezi mé záliby patří příroda, domácí kutilství, cestování, houbaření. SU, UO, JE.
Odepíši všem. Zn. 732 723 403.
(3600)
 Osamělý muž 49/180 hledá štíhlou přítelkyni
z Plzně a okolí. SMS, MMS. Zn. 704 474 070.(3601)
 34letý, svobodný Martin hledá kamarádku
v Mladé Boleslavi. Zn. 608 804 816.
(3602)
 Motorista 70/170 hledá hodnou kamarádku
z Plzeňska. Zn. 728 286 867.
(3603)
 40letý Němec, podnikatel hledá ženu pro
novou budoucnost. Život ve dvou jde lépe! Zn.
736 126 955.
(3604)

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.

989, redakce@spirit.cz,
www.spirit.cz  2. prosince–8. prosince
Kontakt Kontakt
inzerce: redakce:
472 742 472
253,741
inzerce@spirit.cz,
www.spirit.cz
Astrokoutek

Zkvalitňujeme služby našim čtenářům

● VRÁTÍ SE K VÁM? Mám andělské kontakty, propojím vás! Volejte
jasnovidce Nikole na tel: 906 70 30 35
(kód 91RJT)

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!

SROVNÁNÍ PARTNERŮ: Vydrží
váš vztah? Vím, zda se k sobě
hodíte! Vědma Eliška. Pište SMS
s kódem 99HTT na 904 30 46
Kartářka Eleanor. Najdu vaši osudovou lásku!
20let praxe, jasné rychlé
odpovědi. Volejte na tel.
906 70 30 35 (kód 66ZLV)
● VELKÝ OSOBNÍ HOROSKOP!
Připravte se včas na budoucí události!
Spolehlivá astroložka Margareta: volejte mi 906 70 30 35 nebo pište SMS s
kódem 11LXK na 904 30 55
● Paní Monika: ŽIJTE ŽIVOT V
BALÍKU! Věštecké nadání mám po
slavné babičce. Pište SMS s kódem
69LBG na 904 30 46
EMA Europe sro, POBox 14, Praha05, 11005, tech. zaj. Materna, 18let+,
1min./70Kč; 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

 54/165, sympatický, kuřák, zajištěný hledá
menší/štíhlou ženu do 45 let. Přistěhování je
možné. Písni. Zn. 736 737 230.
(3605)
 Rozvedený muž 55/180 z Karviné rád pozná
ženu milou, které společnost pro chvíle hezké
schází. Zn. 773 688 272.
(3606)
 48letý muž/abstinent hledá hodnou ženu rodinného typu od 33 – 55 let, která už má jasno
a vztah opravdu chce. Jičín, Vrchlabí, Lomnice
nad Popelkou. Zn. 721 550 363.
(3607)
 Brňák 50/185, pohodář hledá bezva Brňajdu
od 45 – 60 let, která je také sama. Mít pro koho
žít. Zn. 702 373 395.
(3608)
 Muž 61/172 hledá přítelkyni z Karvinska. Zn.
778 253 222.
(3609)
 Jsem sám, bez závazků a hledám ženu rozvedenou/vdovu na vážný vztah. Já 61/175/96,
řidič z povolání. Praha. Děkuji Radek. Zn.
702 844 562.
(3610)
 Vdovec 73/164 by rád poznal ženu/nekuřačku
do 68 let. Zn. 605 106 229.
(3611)
 Rozvedený muž/nekuřák, 65/175 hledá ženu
z UH, HO, ZL, KM. Zn. 732 906 558. (3612)
 Pohledný, sympatický chlap hledá pohlednou holku/štíhlé postavy, dítě není překážkou. Já
34/180/90. Zn. 736 639 125.
(3613)
 44letý cyklista ze ZR, ne princ. Ty do 80 kg,
cyklistka. Zn. 605 459 823.
(3614)
 Hledám mírkou baculku do 71 let/váhy
do 78 kg pro trvalý vztah, větší dekolt uvítám.
Jsem rozv., 77letý, nekouřím, 99% abstinent.
Praha. Zn. 702 849 750.
(3615)
 Svobodný, 55letý muž hledá ženu z okresu
Uherské Hradiště. Zn. 775 053 578.
(3616)
 Muž 49/188 hledá trošku rockerku/romantičku ze středních Čech. Zn. 739 959 234.
(3617)
 Vdovec 60/182 z HK rád pozná ženu/i s tělesnou vadou, která by s ním bydlela a byla stále
s ním. Zn. 792 418 449.
(3618)
 Ahoj. Štíhlý řidič/vyšší prý i sympatický,
Brňák hledá kamarádku odkudkoliv. Spíš starší
ženu, jsem ale mladší. I na milování a tak. SMS.
Zn. 607 627 434.
(3619)
 40letý muž hledá hodnou, štíhlou ženu/nekuřačku od 30 – 39 let na vážný vztah. Boskovice, Konice, Jevíčko, Mor. Třebová a okolí. Zn.
605 303 918.
(3620)

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.
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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.
 54/195, svobodný, od Brna hledá k seznámení ženu bez domova, přiměřeného věku. Štěstí
napoví. Zn. 702 563 149.
(3621)
 Hledám štíhlou ženu na trvalý, diskrétní
vztah. Okolí HO a BV. Napiš, těší se Petr. Zn.
608 443 871.
(3622)
 Muž 60/174/75 hledá starší, erot. založenou
paní/vdovu do 77 let, která se ještě ráda miluje.
Havířov. SMS, MMS. Zn. 731 740 979. (3623)
 Rozvedený 57/173 hledá přítelkyni z Veselí
nad Lužnicí. Zn. 702 301 287.
(3624)
 Štíhlý, fajn děda 59/170 hledá kyprou babču k něžným hrátkám, co nám chybí. Zlínsko až
Praha. Zn. 732 156 818.
(3625)
 Muž 178/84 kg, zelených očí, rozvedený, všestranných zájmů hledá přítelkyni. Zn.
605 435 063.
(3626)
 Hledám ženu, co nezapomněla, že je na světě
krásně. Zahrada, les, kolo i sex. Já 67/180/95,
nekuřák/abstinent. LN, MO, Žatec. Zn.
721 310 917.
(3627)
 Muž 44/178, pohledný, zajištěný, romantik
hledá ženu na vztah. Jičín, Mladá Boleslav, Sobotka. Zn. 732 512 355.
(3628)
 Vdovec 63/170/70, mladšího vzhledu, romantik
hledá inteligentní, charismatickou ženu na přátelsko/milenecký vztah. Zn. 733 188 397.
(3629)
 Muž po čtyřicítce, prý hezký fešák hledá pohlednou ženu či slečnu na vážný vztah a lásku.
Zavolej. Zn. 776 350 786.
(3630)
 Pohodář s úsměvem na rtu, 53letý hledá ženu
pro společné chvíle a cestování. Moravskoslezský kraj. Zn. 608 068 043.
(3631)
 Hledá-li někde hodná, upřímná a vnadná žena
porozumění a před penězi cit a krásný vztah, rád
by jí poznal citově založený SŠ, 66/182 z Prahy.
Kuřačka nevadí. Zn. 606 807 935.
(3632)
 53/180/štíhlý, nekuřák se rád seznámí se
štíhlou nekuřačkou z Frýdku-Místku. Zn.
736 717 601.
(3633)
 Muž 58/180/95 v ČID hledá obyčejnou ženu k vážnému seznámení. Společné Vánoce.
Jen TP, UL a blízké okolí. Mám O2, Pavel. Zn.
728 846 026.
(3634)
 Muž 56/180/86, nekuřák z východních Čech,
všestranně zajištěný hledá na nezávazná setkání
prima, pohlednou+sympatickou ženu do 54 roků.
Zn. 704 727 618.
(3635)
 Může mít nárok na milostný vztah osamělý
muž 47/177 z Plzně? Nejsi-li zadaná a toužíš
po vztahu, ozvi se. Zn. 722 012 978.
(3636)
 Sympatický 52/171 hledá partnerku z OV.
Dva je víc. Zn. 604 436 189.
(3637)
 Vdovec 73/178 z jižních Čech se rád seznámí
s upřímnou ženou k mému věku. Budeme si oporou? Zn. 723 420 099.
(3638)
 Již dlouho rozvedený 56/198/85, abstinent, domácí kutil hledá hodnou ženu, která
si bude vážit něžného a klidného soužití. Zn.
728 281 568.
(3639)
 34/185/95, gay hledá muže/i staršího za účelem pravidelných schůzek i víc. Líbí se mi
chlapi nezženštělí, urostlí. Vyškov a okolí. Zn.
608 313 594.
(3640)
 Svobodný muž 50/172 od Zlína hledá rovněž svobodného kamaráda pro společné cestování vlakem.
SMS po 16. hodině. Zn. 722 230 347.
(3641)

Ženy hledají

ženy hledají

Zn:
Jméno:
Adresa:

NEVYPLŇUJTE
PSČ:

 57letá/SŠ hledá druha milujícího toulky
přírodou Českého Ráje. Jsem štíhlá, mladšího
vzhledu. Turnov. Zn. 720 351 230.
(3642)
 Hledám nezadaného přítele se zájmy o přírodu, cestování, moře atd. Žena 60/165 z OV. Zn.
603 331 154.
(3643)

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 49letá, sympatická, rozvedená podnikatelka, blondýna z Brna hledá přítele pro pohodový vztah na úrovni. Ozvu se všem. Zn.
702 660 525.
(3644)
 Vdova 69/169 hledá pro hezké přátelství muže abstinenta/nekuřáka. Zn. 739 702 666. (3645)
 Rozvedená žena 61/164/80 z Vysočiny hledá
upřímného přítele od 60 – 65 let, nekuřáka/abstinenta, s autem. Vše mám, chybí mi přítel. Zn.
733 322 306.
(3646)
 Vitální vdova 73/160 ráda pozná podobného
přítele z Prahy. Jana. Zn. 606 043 324. (3647)
 75letá žena ze SČ hledá slušného pána přiměřeného věku pro prožití klidného stáří jen
ve dvou. Zn. 606 540 586.
(3648)
 Pohledná, rozvedená, 49letá žena by ráda poznala přítele. Zn. 702 711 780.
(3649)
 Nenajde se vyšší muž s autem na hezký vztah
pro ženu 66/172/85? Nejen ze Šumperska. Zn.
734 495 627.
(3650)
 Vdova 67/170 hledá muže nek./abstinenta.
Pohodář od Náchodu. Zn. 773 254 988. (3651)
 Vdova 70/163 hledá příjemného vdovce jen z Prahy. Auto vítáno. Volat večer. Zn.
736 146 176.
(3652)
 Vdova 72/170 hledá inteligentního muže/
vys. od 177 cm. Brno a okolí, do 30 km. Zn.
777 916 659.
(3653)
 60letá žena poskytne bydlení muži do 65 let.
UH, HO a okolí. Zn. 608 728 124.
(3654)
 55letá/165, milá a hezká hledá příjemného
přítele. Ostrava. Zn. 736 435 780.
(3655)
 Hledám pro vážný vztah vyššího přítele s autem. Jsem 66letá/SŠ, rozvedená, vyšší/plnoštíhlá, od Brna. Zn. 723 428 411.
(3656)
 Najde se hodný muž pro 75letou ženu?
Může být o něco mladší. Okolí Žatecka. Zn.
604 520 654.
(3657)
 Rozv., 66/170/70, kuřačka z Prahy hledá přítele na hezký vztah od 60 – 70 let/vyšší postavy.
Pouze Praha a okolí. Zn. 732 842 930. (3658)
 Najdu osamělého nekuřáka/motoristu nad
70 let, který hledá i nabízí oporu ve stáří? Jsem
65letá, slušná žena z OV. Vztah k přírodě. Zn.
732 153 610.
(3659)
 Tajuplná žena z Venuše hledá muže z Marsu,
do 55 let, kterému nechybí vnitřní kouzlo. Jen
Kladno. Zn. 603 283 013.
(3660)
 54letá žena hledá muže na trvalý vztah
od 54 – 58 let. Jen vážně. Liberecký kraj. Zn.
733 256 081.
(3661)
 Hledám hodného, veselého nekuřáka do 69
let/vyšší postavy, s autem pro krásný, trvalý
vztah. Mám 64 let/167 cm. Ostrava a okolí. Pište
SMS. Zn. 736 273 945.
(3662)
 35letá holka/žena zajímající se o duchovno,
čistá duše hledá kluka/muže, fajn kamaráda,
který si také chce psát dlouhé, zajímavě e-maily.
Zn. 728 871 864.
(3663)
 Pěkná, starší kočka hledá muže do 62 let,
na úrovni, s autem a zázemím. Jen Morava/Vysočina. Zn. 724 851 044.
(3664)
 Žena 58/172/černovláska s romantickou
duší by ráda poznala hodného partnera. Zn.
737 713 822.
(3665)
 66letá by ráda našla kamaráda. Kouřím, ale ne doma. Nejlépe okres KA, OV. Zn. 702 711 779. (3666)
 Najde se pohodový muž všestranných zájmů?
Rozvedená 57/181, z Prahy. Zn. 603 820 388.
(3667)
 Nekuřačka 64/158/XL hledá parťáka z Brna
a okolí pro dny všední i sváteční. Nekuřák s autem vítán. Zn. 704 231 863.
(3668)
 Najde se hodný, upřímný muž, který chce mít
rád? Žádný ﬂirt, vzájemná opora. 60letá z okr.
NJ. Zn. 608 721 884.
(3669)

49/2017

 Božena/69 let z Turnovska by ráda našla milého nekuřáka, stejného věku, pro přátelství. Zn.
737 349 343.
(3670)
 Pohledná, štíhlá, 45letá žena hledá přítele
na trvalý, pohodový vztah bez lží a podrazů. Vánoce spolu. Zn. 703 355 052.
(3671)
 64/176 hledá kamaráda od 60 – 65 let pro
příjemné prožití volného času ve dvou. Zn.
722 476 465.
(3672)
 Vdova 160/61 hledá kamaráda s ŘP. Okres
CR, HB, KH, KO. Zn. 732 638 759.
(3673)
 70letá vdova/sportovně založená ráda pozná
SŠ. Kolo, voda, cestování. Ludmila ze Vsetína.
Zn. 604 303 617.
(3674)
 Rozvedená, 54letá žena z Karviné hledá muže pro hezký, pohodový vztah. Reaguji na SMS.
Zn. 739 293 577.
(3675)
 Hledám vitálního přítele/velké postavy, nad
70 let, motoristu. Cestování, kultura. Pouze
z Prahy. Zn. 704 292 224.
(3676)
 Pro společný život hledám muže moderního,
příjemného vzhledu, ve věku od 60 – 66 let/vyššího, ne obézního! Časem přistěhování ke mně.
Auto vítáno. Já 66/163/74. DC, UL a okolí. Zn.
773 616 575.
(3677)
 Najde se v dnešní době upřímný, hodný, rozumný muž, který dokáže mít rád a dát lásku.
Věk od 39 let. Jen ten, který přijede a má opravdu vážný zájem o seznámení. Zn. 723 029 856.
(3678)

Byty, bydlení

byty, bydlení

 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.
(3679)
různé

Různé

 Prosím dámu, která byla svědkem nehody se
dveřmi ve vlaku z Hulína do Otrokovic, ať se
ozve. Zn. 731 010 196.
(3680)
 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.
(3681)
 Najde věřící žena středních let méně náročnou práci s bydlením u slušného, věřícího člověka? Jen vážně, ostatní nepište, děkuji. Zn.
702 995 485.
(3682)

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)
 Ukončuji utrpení na lásku se všechno
mění. Terapeuticko-léčitelské služby.
777 000 263.
(130)
 Nic se vám nedaří a máte pocit,
že jste obětí prokletí? Chcete změnit
svůj život a být opět šťastní? Nabízíme profesionální magickou a exorcistickou pomoc. Provádíme též léčitelství, rušení uhranutí a odvádění
bludných duší. tel: 723 931 501.
(135)
 Při mé 33l duch. cestě mě byl
„zjeven k opatrování“ určitý DÁVNÝ, ZAPOMENUTÝ, TAJEMNÝ
a UNIKÁTNÍ ENERGET. Proces,
KTERÝ vyčistí-vyřeší JAKOUKOLI situaci K VAŠEMU PŘÁNÍ.
Napište jm., datum narození. Karty
zdarma. T: 773 231 594.
(134)
 Zdeňka-věštkyně
Ruším uhranutí-formu kletby, která
Vás vyčerpává a svazuje. Odvádím
přivtělené zbloudilé duše a věštím budoucnost. Pracuji s kyvadlem, po telefonu i osobně. Tel. 737 714 052. (139)

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

