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INZERCE
SEZNÁMENÍ

 vdejsedobavorska.cz 720 409 101.
(044)

Muži hledají

muži hledají

 75letý vdovec, nek./nealko, vitální hledá
hodnou ženu všestranných zájmů k prožití hezkého podzimu života v lásce, pohodě
a porozumění. Ve dvou nám bude lépe. Karviná, Český Těšín. Zn. Třinec a okolí.
(0939)
 Hledá se žena pro skoro šedesátníka, se
kterým by se mohla mít – pokud by chtěla –
i rodinu. Zn. Slušné jednání.
(0940)
 Svobodný, 55letý muž hledá přítelkyni
drobné/menší postavy, kolem 45 let. Menší
vada nevadí. Zn. Morava.
(0941)
 Tomáš 45/185, rozvedený hledá přítelkyni. MO, CH, LN. Těším se na zavolání. Zn.
735 251 814.
(0942)
 66letý vdovec hledá ženu pro společné žití
na Moravě. Zn. 704 483 707.
(0943)
 73letý muž hledá touto cestou ženu ve věku od 65 – 70 let pro trvalý vztah. Okres
Cheb, Plzeň, Domažlice. Zn. 728 767 038.
(0944)
 Jsem svobodný 55/172. Nehledám krásu
ani majetek, hledám obyčejnou, skromnou
a hodnou dívku od 46 let z Havířova a okolí,
může být z vesnice. Šťastné jaro. Jen vážně.
Zn. 739 129 406.
(0945)
 Poskytnu bydlení slušné a skromné ženě
spíše domácí typ v klidném a čistém prostředí v mém RD na Moravě/poblíž Letovic.
Jsem SŠ 59/184/96, prý pohledný i sympatický. Co žádám, to nabízím. Pokora má přednost. Nehledám služku. Zn. Bez předsudků!
(0946)
 Rozvedený, abstinent/nekuřák hledá nezadanou ženu pro vážné seznámení. Společné
seznamovací víkendy, potom trvalý, společný život. Věk a vzhled není rozhodující. Prosím odpověď od ženy, která ještě nepověsila
sex na hřebík a má ho ráda. Nabízím lásku,
věrnost, oporu. Zn. 10. 3. 2018.
(0947)
 Rozvedený senior z Brna, skvěle zajištěný
rád pozná sympatickou partnerku k společnému žití v mém domě. Zn. 606 188 044.
(0948)
 Muž 64/190, s bytem, autem, pohledný, sportovní postavy hledá ženu/může mít
i děti. Přistěhování možné po dohodě. Jsem
od Rumburku. Zn. 733 521 275.
(0949)
 Osamělý 56/180 hledá sympatickou ženu
pro trvalý vztah. Společná dovolená, auto
mám. Jsem mladistvý, družný, sympatický.
Zn. Čekám dopis.
(0950)
 Senior 73/165/69 hledá ženu slušnou, poctivou, nekuřačku, přiměřeného věku, v důchodu za výpomoc v domácnosti. Bydlení
na dožití. Ústecký kraj. Zn. 704 446 569.
(0951)
 60letý, svobodný muž, nek./abst. hledá
ženu do 65 let. Výhodou bydliště v dosahu
vlaku. Po úmrtí rodičů jsem sám v domku.
Spěchá to, celá ČR. Zn. 732 407 317.
(0952)

Kontakt
Kontaktinzerce:
redakce:472
472742
741253,
989,inzerce@spirit.cz,
redakce@spirit.cz,www.spirit.cz
www.spirit.cz  14. dubna–20. dubna
 Slušný senior, samostatný, moc osamělý
hledá vážně hodnou, usměvavou přítelkyni,
menší/plnoštíhlou. Jen samostatnou, zajištěnou, s vlastním/klidným zázemím, kolem
68/160, dom. typ, nek./abst. Domov, příroda,
knihy, zahrádka. Společný podzim života.
Zn. Pohoda.
(0953)
 Pohledný 44/190/95 v ID/bez viditelné vady, domácí kutil, motorista s autem a bydlením hledá dívku od 35 – 40 let. Dítě nevadí,
JC, JN. Zn. 774 277 134.
(0954)
 Temperamentní, štíhlou nekuřačku hledá
prý pohledný nekuřák, bez závazků, domácí
kutil. Uznáváš-li věrnost, lásku, něhu, nezištnost i smysl pro erotiku, napiš Standovi
60/180. Severní Morava, není podmínkou.
Podmínkou je humor, mini + dlouhé vlasy
vítány. Zn. Možná nebudeš litovat. (0955)
 Muž 60/174/75 hledá starší, erot. založenou paní/vdovu do 75 let k občasným schůzkám, která se ještě ráda miluje. Havířov
a okolí. SMS, MMS. Zn. 731 740 979.
(0956)
 Rozvedený, prošedivělý, vyzrálejší muž
od HK hledá příjemnou, něžnou ženu, spíše
dom. typu k pravidelným návštěvám za účelem hl. společ. zájmů a příjemných dnů
v dnešním světě. Ty ve věku 55 – 66 let/cca
XL postavy/do 173 cm výšky, solid. kuchařka, velmi mazlivá, neodmítající sex, s vlast.
zázemím a možností i trvalého vztahu. Jsem
zaopatřený, bezproblémový, sympatický, věrný muž. Prosím nevolat! SMS nebo
MMS. Zn. 604 356 444.
(0957)
 Rád poznám čarodějku nejen na dopisování o okultních vědách. Po poznání může být
vztah. Můžeš být i ve VT, pomohu . Já 40letý
muž. Zn. Existují ještě čarodějky? (0958)
 49/170/70, mladšího vzhledu hledá právě
tebe. Vím, že někde jsi, pojď našemu štěstí
naproti. Můžeš být boubelka. Zn. Samota je
zlá.
(0959)
 67letý „Býk“, nekuřák, ﬁn. zajištěný hledá
parťačku na ryby, houby. Jsem nekonﬂiktní
příroďák, byt, zahradu a chajdu mám. Zn.
Střední, jižní Čechy.
(0960)
 Svobodný, sympatický klučina 32/180/85
hledá ženu k vážnému seznámení. Dítě není
překážkou. Zn. Najdu?
(0961)
 Domácí chlap hledá protějšek k soužití. Ty
nad 40 let. Osobní list s adresou a fotem podmínkou. Může být gay, Rom. Jinak jsem fanda FKK, přírody, železniční dopravy, Kralic.
Sněžníka i Luhačovic. Zn. Jen upřímně!
(0962)

Ženy hledají

ženy hledají

 Vdova 68/165/64, vitální, mlad. vzhledu
hledá k sobě protějšek muže/180 cm vysokého, s autem. MB, UL, LB, JN a okolí. Zn.
721 658 559.
(0963)
 Hledám vyšší muže kolem 60 let pro trvalý
vztah, abst./nek., kutila. Procházky přírodou,
romantika, něha, cit, sex. HK a okolí. Zn.
605 768 953.
(0964)
 Jsi sám a už tě to nebaví, tak se ozvi ženě
62/165/60, která je také sama. Vždyť život
je tak krátký a ve dvou se to lépe táhne. Zn.
Budu čekat.
(0965)

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.
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.
 Svobodná, bezdětná, 35letá/plnoštíhlá/
menší postavy, nekuřačka z Litoměřic hledá
muže k seznámení. Ráda plavu, čtu, chodím
na výlety. Zn. Nepište z VT!
(0966)
 Nejen mladí potřebují lásku, něhu a porozumění. Ale když je člověk sám, tak jen
přežívá. Dva lidé si života užívají. Ozvi se
76leté, vitální vdově/nekuřačce, řidičce žijící
na střední Moravě. Zn. 725 379 890. (0967)
 Hledám kámoše k občasným schůzkám,
na cestování, kulturu, tance. Jen seriózní jednání. Já 58/170 z Chomutovska. SMS po 18.
hodině. Zn. 792 591 192.
(0968)
 Hledám kamaráda/vdovce do 73 let, řidiče, abst./nekuřáka. Jsem též vdova/72letá,
s vlastním autem. Okres Mladá Boleslav, Č.
Lípa. Zn. Mělník.
(0969)
 Maruška/68letá vdova z Moravy, všestranných zájmů hledá muže kolem 70 let, který
jí políbí, pohladí, poradí, ale nezradí. Nejlépe s rodinným domkem. Zn. 723 403 275,
722 507 610.
(0970)
 Žena narozena ve zn. „Ryb“, pohledná kuřačka hledá šarmantního muzikanta/harmonikáře do 68 let z vesnice na Lounsku, pro
hezké přátelství. Nezávazně, uvidíme. Zn.
736 431 703.
(0971)
 Rozvedená Zdeňka 162/85/XXL, abst./
nek., starostlivá z Jirkova u Chomutova hledá moudrého, čistotného přítele, též ne vždy
ﬁt, jako já. Auto a bydlení vítáno. Čistotná,
slušná, přemýšlivá, sex už nehledám. Čekám
psaní od pána do 86 roků. Nebýt sami. Zn.
724 622 371.
(0972)
 Hledám přítele nebo společníka na úrovni, sport. typ/od 180 cm, motoristu, který rád
kempuje, cestuje. Jsem vdova 78/163/60, řidička, s vlastnostmi „Berana“, žádná slepice.
Věk nerozhoduje. Zn. Pohyb.
(0973)
 Žena 73/166, VŠ hledá muže staršího,
kolem 180 cm výšky, VŠ, nekuřáka s autem.
Bez sexu. Zlín a okolí. Zn. Vážně. (0974)
 Hledám upřímného pána pro společný život, ne ﬂirt. Já 76/172/69. Zn. Život je krásný.
(0975)
 Žena 57/170 hledá nezadaného nekuřáka
se smyslem pro humor a trochu cestování.
Z Brna. Zn. 737 400 530.
(0976)

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:

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
VÁHY
ŠTÍR

různé

16/2018

Různé

 Nabízím proutí na pletení košíků. Ostříhat sami dle výběru. Finanční dohoda. Zn.
721 193 105.
(0992)
 Který senior z Českých Budějovic mě
občas odveze na zahradu – 15 km? Zaplatím
náklady, pozvu na kávu. Zn. 607 933 895.
(0993)
 Překážejí vám poštovní známky? Darujte je začínajícímu sběrateli. Děkuji. Zn.
728 979 693.
(0994)
 Hledám paní nebo pána, kteří rádi jezdí
na sraz harmonikářů. Chtěla bych jezdit s vámi. Uherské Hradiště. Být dobrými přáteli.
Zn. 723 354 989.
(0995)
 65letá žena ráda pozná řidičku/řidiče auta, kteří často jezdí na Slovensko na Oravu,
město Námesovo a vzali by mě jako spolujezdce na 10 – 12 dní v květnu – červnu. Poloviční náhrady hradím. Frýdlant v Čechách
a okolí. Zn. 728 819 728.
(0996)
 Hledám slušnou paní na výpomoc do domácnosti, která nemá bydlení a zároveň bude
součástí rodiny. Prosím jen slušné nabídky.
Zn. 732 864 548.
(0997)
 Prosím dámu, která byla svědkem nehody/v září 2017 ve vlaku z Hulína do Otrokovic,
aby se ozvala. Zn. 731 010 196.
(0998)

STŘELEC

Placená inzerce

KOZOROŽEC

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

VODNÁŘ
RYBY
 Ing. hledá podnikatele/vysokoškoláka,
nek., nad 63 roků, který má zájem se mnou
žít a udělat si pobočku své velké ﬁrmy v Jihlavě. Bydlím v Praze. Zn. 723 199 977.
(0977)
 30letá, atraktivní žena, nyní ve VT hledá
dominantního muže pro vztah. Ne z VT. Zn.
Vášeň a temperament.
(0978)
 Já 60letá, se smyslem pro humor hledám
svoji druhou polovičku. Tč. ve VT, ale
rok 2019 spolu. Napíšeš? Zn. Najdu Tě?
(0979)
 Tmavovláska, hnědozel. očí, 48letá, se
smyslem pro humor a romantiku hledá zajištěného muže s vyřešenou minulostí, i pro
vážný vztah. Na věku nezáleží. Jsem bohužel
ve VT. Dočasná, skromná pomoc vítaná. Prosím ne z VT. Zn. Nový život.
(0980)
 47letá hledá zralého muže pro lásku a vše,
co život přináší. Samota bolí. Momentálně
ve VT. Zn. Chybíš mi.
(0981)
 65letá seniorka z Prahy hledá osamělou kamarádku s vlastní zahradou, ke které by občas jezdila. Jen seriózně. Zn. 604 675 196.
(0982)
 Vdova nad 70 let z Moravy by se ráda
seznámila s paní z Prahy, která je již také
sama. Kamarádství a občasná návštěva. Zn.
732 273 011.
(0983)
 Žena před důchodem hledá kámošku
na cestování a zábavu. Ne Chorvatsko, trochu dál. SMS po 18. hodině. Chomutov. Zn.
702 712 247.
(0984)
 67letá žena hledá kamarádku/kamaráda se
zájmy o knihy, bylinky, výlety, procházky,
posezení u kávy, vínka, piva. Dobrá nálada.
Znamení „Kozoroh“. Zn. Brno a okolí.
(0985)
 Mám šanci si v dnešní době dopisovat
s paní nebo slečnou, které nebude vadit
můj věk, 43 let. Zn. Určitě odepíšu.
(0986)
 76letá důchodkyně hledá také osamělou,
obyčejnou důchodkyni. Občas se střetnout,
promluvit si, seznámit se. Později můžeme
spolu jít do domova důchodců. Hnojník,
Dobrá, Domaslovice a okolí. Zn. Důvěra.
(0987)

Byty, bydlení

byty, bydlení

 Nabízím skromné bydlení v samostatném
domku, nutno vidět. Dohoda jistá. Solidní
a čestné jednání nutnost. Nájemné dohodou.
Vsetín. Zn. 603 307 792.
(0988)
 Koupím garsonku v kraji Pardubickém –
Vysočina. Možná i výměna za východní Čechy. Zn. Spěchá.
(0989)

Koupě/Prodej

koupě, prodej

 Pokud chceš znát čaroděj., andělé, duchy,
léčení nabízím učebnice, některé značené
popisovačem. Učebnice nejsou drahé. SMS.
Zn. 704 527 948.
(0990)
 Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání, též samotné dekrety k těmto. Také
z období socialismu. Stačí SMS, zavolám.
Zn. 608 420 808.
(0991)

 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.
(001)
 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. (033)
 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.
(036)
 Jmenuji se Zdeňka a pomocí kyvadla pracuji jako Andělská věštkyně.
Odvádím přivtělené zbloudilé duše,
ruším uhranutí s výkladem minulosti
a poté zasvěcuji do Kristovy Shambally.
Pracuji na dálku i osobně, cena dle domluvy. Telefon: 737 714 052.
(038)
 Jako první v ČR provádím UNIKÁTNÍ Proces, KTERÝ ZMĚNÍ Váš Osud...! (nemusíte jezdit): stačí Vaše jm. a datum naroz.
na T: 773 231 594.
(041)
 Tony – Duchovní učitel. Potřebujete se ubezpečit sám – a v sobě, zbavit
se role oběti, ukázat směr a cíl života? Pomocí numerologie, automatické
kresby, práce s duší, najdeme společně
pozitivní řešení. Pracuji osobně i jinak,
dle domluvy. Nebojte se vykročit a volejte. Telefon: 724 557 162.
(042)
 UKONČUJI UTRPENÍ
NA LÁSKU SE VŠECHNO MĚNÍ
Terapeuticko-léčitelské služby.
777 000 263.
(043)

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

