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INZERCE

Kontaktredakce:
inzerce:472
472741
742989,
253,redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz,www.spirit.cz
www.spirit.cz  12. května–18. května
Kontakt
 Pohledný muž/romantik 45/178.
Jsi sama, opuštěná a hledáš samečka?
Dlouhodobě. Celá ČR. Těším se. Zn.
730 662 964.
(1254)

SEZNÁMENÍ
Muži hledají
 65letý muž s vlastním domem hledá
menší/štíhlou ženu/nekuřačku, bez závazků, do 47 let, která nemá kde bydlet.
Celá ČR. Zn. 728 626 658.
(1240)
 50/186, rozvedený sportovec hledá
atraktivní, pohlednou ženu od 40 – 52
let, i vdanou, k občasným schůzkám.
Rychnov nad Kněžnou a okolí. Zn.
604 306 664.
(1241)
 Rozvedený Jaroslav
48/175/65 hledá hodnou ženu/nekuřačku do 50 let. Východočeský kraj, Pardubicko. Zn. 777 255 358.(1242)
 Zlíňák, nek./abst., 56/173/80, šedivých vlasů, s domkem a zahradou hledá
obyčejnou ženu se zájmy o kolo, houby, hrady/zámky, cestování, zavařování,
vaření. Bydlím úplně sám. Láska Tobě.
Zn. 776 298 679.
(1243)
 Důchodce 67/165/67 z Bystřice pod
Perštejnem, s bytem 2+1, kuřák hledá
hodnou ženu, ne zlatokopku. Může být
i mladší. Zn. 608 032 752.
(1244)
 Družný muž 50+/180, příjemného
vzhledu, s autem hledá mladistvou ženu
zatím pro dopisování, později k trvalému vztahu. Zn. Čekám dopis. (1245)
 56letý muž hledá ženu z Vysočiny
a okolí. Na věku nezáleží! Najdu Tě?
Jen SMS. Zn. 728 357 418.
(1246)
 Jsem rozvedený, 57/170. Bydlím sám
kousek od Brna a hledám ženu pro trvalý
vztah. Prosím SMS. Zn. 739 371 920.
(1247)
 Hledám dívku/ženu na krásné chvíle u mě na malé chatce. Ne jen na jedno setkání, ale i dlouhodobě. Milan
60/185. Rozhraní HK, RK, PA. Zn.
704 019 866.
(1248)
 68letý vdovec hledá přítelkyni z Uherského Hradiště. Zn. 774 665 776.
(1249)
 71/170 hledá kamarádku řidičku. Západní Čechy. Zn. 728 286 867. (1250)
 Muž 67/185 hledá ženu. Jsem nekuřák a mezi mé záliby patří kolo, procházky. Bydlím v Brně. Zn. 606 437 292.
(1251)
 „Kozoroh“ hledá štíhlou, pohlednou dívku do 36 let. OL a okolí. Moje
výška je 182 cm a jsem nezadaný. Zn.
604 709 746.
(1252)
 Jsem Róm 44/180/90 z Ostravy
a hledám už konečně normální holku,
které nevadí barva pleti. Jsem prý pohledný a pracovitý. Pouze Ostrava. Zn.
792 410 957.
(1253)

 Muž 60/174/75 hledá starší, erot. založenou paní/vdovu do 75 let, která se
ráda miluje. Havířov. SMS, MMS. Zn.
731 740 979.
(1255)
 41letý muž se zájmem o přírodu,
contry hudbu, romantiku hledá ženu
stejného zaměření ve věku od 30 – 55
let. JC, TU, SM, Nová Paka, Lomnice, Studenec. Zn. 732 730 326.
(1256)
 Vdovec hledá ženu samoživitelku.
Za příjemné návštěvy u vás s odměnou. Liberecko. Zn. 723 802 419.
(1257)
 41letý muž vyšší/štíhlý hledá ženu
do 35 let k vážnému vztahu. Benešov
z Prahy. Zn. 776 600 109.
(1258)
 Muž 58/180/95 z Teplic hledá ženu
k vážnému seznámení. Mám ČID. Jen
vážné nabídky. Společné bydlení. Zn.
728 846 026.
(1259)
 Hledám paní s větším hor. objemem, do 73 let. Jsem rozv., 77letý nekuřák, bez alkoholu. Praha/sever. Zn.
702 910 253.
(1260)
 „Býk“, štíhlý, mladší, obyčejný muž/
řidič hledá ženu/kamarádku, která by
chtěla mladšího muže a která má také ráda milování. Celá ČR. SMS. Zn.
607 333 834.
(1261)
 Nekuřák/abstinent, Zlíňák, zedník
56/175/80 s domkem a zahradou hledá
obyčejnou ženu. Najdu konečně? Zn.
776 298 679.
(1262)
 66letý muž z Liberce hledá nehádavou, fajn ženu, které by nevadilo mít
přítele na venkově. Zn. 607 935 355.
(1263)
 Rozvedený muž 46/180 od Ústí
nad Orlicí hledá ženu k vážnému vztahu. Pardubický kraj nebo okolí. Zn.
602 170 769.
(1264)
 Tonda 39/178/sportovní postavy,
ve VT hledá ženu s prckem. Jen vážný
vztah. Miluji děti. Jsem „Střelec“. Zn.
Jen vážně.
(1265)
 Muž 50/172, ﬁn. zajištěný hledá pomoc ženy s dobrým srdcem. Daruji byt
3+1 a vše ostatní. Adresa nutná. Spolehlivost a věrnost. Zn. Úcta k ženě.
(1266)

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.
 Obyčejný kluk/cizinec, 33/185/110,
tč. ve vazební věznici v Olomouci hledá obyčejnou dívku do 40 let. Dítě není překážkou. Zn. Lásko, najdu Tě?
(1268)
 32/182, rozvedený hledá upřímnou
ženu, která touží po rodině, dětech.
Najdu Tě tady princezno? Jsem nyní
ve VT. Jižní Čechy. Zn. I cizinku.
(1269)

Ženy hledají

ženy hledají

 75letá žena by chtěla najít přítele,
který také hledá lásku, úctu, toleranci, je
upřímný a budeme si navzájem oporou.
Bydlím na vesnici ve Středočeském kraji. Zn. Je mi smutno.
(1270)

 Jsem svobodný 28/176/85. Nehledám krásu ani majetek, hledám obyčejnou, skromnou a milou dívku se
srdíčkem na správném místě. Momentálně ve VT. Odpovím všem! Zklamání, které mě dostalo do VT. Zn. Okolí
Vysočiny.
(1267)

 Žena 58/170 hledá opravdového kámoše jen na cestování, kulturu a tanec.
Pouze seriózní jednání. Chomutov.
SMS po 18. hodině. Zn. 792 591 192.
(1271)

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.

 Žena/vdova ráda pozná staršího pána/
domácího typu, nad 69 let, který dokáže ženu rozesmát. Já 70/160/59. Zn.
704 759 434.
(1273)

Kupón pro bezplatnou inzerci
Text maximálně 100 písmen. Přiložte poštovní známky v hodnotě 23 Kč, pište čitelně.

20

 70/160/plnoštíhlá hledá přítele nekuřáka/abstinenta. České Budějovice
a okolí. Zn. 722 654 810.
(1272)

 53/178/77 hledá hodného a seriózního muže, s vyřešenou minulostí, který
nemá hlavu pouze na klobouk. Praha
a okolí. Zadaní a ženatí pánové prosím
neodpovídejte! Zkusíme dát vale. Zn.
Samotě?
(1274)
 Jsem 72letá vdova a hledám pána, též
vdovce/řidiče. Auto mám. Jsem řidička
a hledám pána nekuřáka. Okres Mladá
Boleslav, Č. Lípa, Mnichovo Hradiště.
Zn. 602 611 994.
(1275)

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
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 Blondýnka 50/170 hledá fajn přítele
na turistiku a pěkný vztah. Východočeský kraj. Zn. 720 642 492.
(1292)
 Žena 70/158/64 od Opavy hledá
suprovního muže do 70 let, nekuřáka
s autem, který občas rád také cestuje.
Prosím SMS. Zn. 776 551 942. (1293)
 Seniorka hledá pohyblivou kamarádku/ne „L“, která by uvítala pomoc na zahradě. Jsem z Prahy, uvítám venkov. Dělit se jako sestry. Zn.
606 166 627.
(1294)

BÝK
BLÍŽENCI

Byty, bydlení

byty, bydlení

VÁHY

 63letý důchodce, stavař, nekuřák hledá rozumný podnájem v RD. Kdekoliv
(i ve vybydlené obci). Zdravotní důvody. Vzduch, klid. Mohu hlídat, provádět
drob. práce. Slušné jednání podmínkou.
Zvířata nevadí. Zn. Dohoda.
(1295)
 Koupím garsonku v kraji Pardubickém – Vysočina. Možná i výměna
za východní Čechy. Zn. Spěchá. (1296)

ŠTÍR

koupě, prodej

RAK
LEV
PANNA

STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Ráda bych poznala bezproblémového
nekuřáka/nealko, se vztahem k umění
a přírodě. Štíhlá 65/172, veselé povahy.
Zn. Společný život.
(1276)
 Žena 70/162 hledá hodného muže,
abst./nek. pro společný podzim života.
Rakovník a okolí. Zn. Dopis potěší.
(1277)
 Jsi vitální muž, lásku a víru v srdci
máš, přítelkyni rád uvítáš, ještě to nevzdáváš, vzájemné štěstí chystáš? Zavolej vdově 75/162/62. Jižní Morava. Zn.
739 130 627.
(1278)
 Pro svou sestru/ženu, do koča i do voza hledám veselého, sympatického muže
od 58 – 63 let, s malou zahrádkou a autem. Určitě budeš mile překvapen. Pokud Tě inzerát zaujal, napiš! Jen okolí
UH. Zn. Přátelství?
(1279)
 Svobodná, bezdětná žena/nekuřačka
z Litoměřic hledá muže/nevadí, když
bude starší. Mám ráda výlety, čtu, plavu.
Jsem plnoštíhlá bruneta, menší postavy.
Zn. Ne z VT!
(1280)
 70letá žana hledá kamaráda pro společný život. Auto a bydlení vítáno. Sex
už nehledám. Zn. 607 182 419. (1281)
 Ing. hledá podnikatele/vysokoškoláka, nekuřáka, 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.
(1282)
 Jsem 40letá/172/68, blondýna a hledám přítele se smyslem pro humor.
Na věku nezáleží. Zn. Jen vážně.
(1283)
 Nehledám dokonalost, ale muže, který si najde cestu k mému srdci. Já 28letá
a ve VT. Zn. Existuješ?
(1284)
 Hledá se muž/i kmet, i věřící, i z dědiny k životu pro mě. Já 57letá žena.
SMS. Zn. 608 301 864.
(1285)
 Pohledná žena z Loun, po šedesátce
hledá muže, co má rád zvířata. Svůj věk
si nepřipouštím. Upřímně miluji cestování a přírodu. Zn. 732 762 011. (1286)
 „Vodnářka“ hledá „Vodnáře“ s autem,
do 52 let, v PID/bez viditelné vady. Kladno a okolí. Zn. 778 021 961.
(1287)
 Rozvedená, 55letá žena z Karviné
hledá muže pro hezký, pohodový vztah.
Reaguji na SMS. Zn. 739 293 577.
(1288)
 Najde se pro mou 75letou známou
hodný přítel s autem? Okolí Žatecka,
Lounska. Zn. 604 520 654.
(1289)
 Nezadaného muže bez závazků,
přiměřeného věku postrádá 60/172/78,
nekuřačka, mladšího vzhledu. OV, KA,
HA, CT. Nevolat, pouze SMS. Zn.
776 001 831.
(1290)
 Hledám přítele/kamaráda do 55 let.
Jsem 50letá/baculka. Znojmo, Brno
a okolí. Zn. 704 185 848.
(1291)

Koupě/Prodej

 Koupím knížku od Marcely Košanové „Malá čarodějka“. Kompletní i s těmi kartami. Zn. 731 738 732.
(1297)
 Koupím 100% viagru nebo boostik.
Cenu respektuji. Zn. 721 331 785.
(1298)
různé

Různé

 Prosím dámu, která byla svědkem
nehody/v září 2017 ve vlaku z Hulína do Otrokovic, aby se ozvala. Zn.
731 010 196.
(1299)

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.
(001)
 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.
(045)
 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.
(047)
 Výklad karet po telefonu.
721 806 275.
(049)
 JAKÝKOLIV PROBLÉM se dá
vyřešit „UNIKÁTNÍM“ a jedinečným způsobem. (Proces trvá 3dny).
Stačí jen Vaše jméno+naroz. na T:
773 231 594.
(051)
 Výklady karet, návrat partnera.
Jana0209@seznam.cz
tel. 737 623 093.
(052)

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

