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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
 www.hesa.cz - LETNÍ AKCE Tel.
773 299 789.
(076)

Muži hledají

muži hledají

 Muž 63/162 hledá přátelství drobné, vitální ženy, která ví, co chce. HB, PB, KH, KO,
NB. Zn. 728 313 794.
(1971)
 Nekuřák 49/170 hledá fajn kamarádku/
menší postavy se společnými zájmy. Příroda, historie, rock i folk. Praha a okolí. Zn.
728 360 796.
(1972)
 Hledám milou přítelkyni pro společný
život v RD se zahradou na Lounsku. Já
67/180/95, nek./abst. Zn. 721 310 917.
(1973)
 Najde se v Česku pro 59letého muže mladší, osamělá žena, která má zájem o společný, neplatonický život a je
ochotná se po seznámení přistěhovat? Zn.
703 330 316.
(1974)
 Jsem 56letý muž z VČ. Mám hezkou
práci, krásný byt, auto, ale šťastný nejsem! Ke štěstí mi chybí štíhlá žena do 55
let. Pokud existuješ, dej o sobě vědět! Zn.
721 851 796.
(1975)
 Muž 45/178 hledá štíhlou ženu do 45 let
na procházky přírodou. Zn. 704 214 320.
(1976)
 Rozvedený a pohodový muž 68/168 hledá
partnerku pro život do 65 let. Jen TP a okolí.
Nekuřačku. Zn. 702 053 599.
(1977)
 Hledám ženu pro krásné prožití podzimu
života. Jsem 65/175/78, rozvedený, nekuřák,
romantik. Najdu Tě? Samota tíží. Pouze Ostravačky! Zn. 730 431 107.
(1978)
 Hodný, štíhlý muž, nekuřák/abst., 53/175.
vdovec hledá hodnou, štíhlou holku/ženu pro
něhu, cit, lásku. Strakonice a širší okolí. Zn.
773 874 857.
(1979)
 Radek 46/180 „Býk“, rozvedený, abst./kuřák hledá kamarádku do 42 let. Divadlo, hudba, kolo, příroda. FM a OV. Zn. 723 309 310.
(1980)
 Rozvedený, 43letý sympaťák z Liberce
hledá sympatickou ženu též z Liberce a okolí.
Těším se na odpověď. Zn. 739 624 800.
(1981)
 Muž 49/176 hledá ženu na vážný vztah.
Jsem Šumavák, mám rád přírodu, kulturu,
výlety, památky, kolo, táboření, vaření, jsem
kutil. Moc rád bych poznal ženu se stejnými
zájmy. Zn. 721 917 833.
(1982)

Kontaktredakce:
inzerce:472
472741
742989,
253,redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz,www.spirit.cz
www.spirit.cz  11. srpna–17. srpna
Kontakt
 Ahoj. Jsem bohatý, věrný, 45letý romantik
z Hodonína a hledá Tebe/ženo od 29 – 45 let
na vážný vztah. JM nebo Zlínský kraj. Zn.
730 772 168.
(1983)
 Osamělý muž abstinent/nekuřák nabízí
společné bydlení jako rodina osamělé ženě.
Možno i s malým dítětem, Nabízím pomoc
s péčí a výchovou. Zn. 703 330 316. (1984)
 Rozvedený 70+ hledá mírnou baculku
do 70 let s větším hor. objemem. Jsem 99%
abstinent, 100% nekuřák, 176/89 kg z Polabí.
Zn. 702 935 882.
(1985)
 Vdovec 71/172 hledá partnerku. Praha
a okolí. Zn. 281 864 341.
(1986)
 Děda po sedmdesátce uvítá babičku, která
dokáže přijet na návštěvu, pohladit po duši
a po těle. Jsem omezen na delší chůze. Okres
Kolín. Zn. 720 443 519.
(1987)
 53letý invalidní důchodce z Ústí
nad Labem hledá vhodný protějšek. Zn.
704 522 291.
(1988)
 45letý muž/mladšího vzhledu, nekuřák,
kutil, rodinný typ hledá nekuřačku z Rožnova, Valmezu a okolí k vážnému seznámení.
Více na. Zn. 731 323 505.
(1989)
 Hledám ženu kolem 60 roků k vážnému
seznámení. Jsem štíhlý, abst./nek., vdovec
v důchodu. Byt v Brně mám. Prosím SMS.
Zn. 608 351 386.
(1990)
 Ahoj. Řidič ve středních letech/štíhlý hledá sympaťandu mladou i klidně starší, berušku. Zn. 607 333 834.
(1991)
 Muž 62/185 by rád poznal ženu nekonﬂiktní, drobné/štíhlé postavy. Pro společné
soužití. Severní Čechy. Zn. 604 303 451.
(1992)
 Nabízím společné bydlení osamělé, štíhlejší, spolehlivé, skromné ženě nar. ve znamení „Beran, Váha, Střelec“. Já 77/167. Severní Morava. Zn. 723 735 705.
(1993)
 Rozvedený Jan 63/162 hledá přátelství
drobné, vitální ženy. HB, KH, PB, KO, NB.
Zn. 728 313 794.
(1994)
 Rád poznám fajn pohlednou kámošku. Jako muž jsem v pořádku, ale fakt mi jde jen
o pokec. Já muž 50 let na invalidním vozíku.
Severní Morava. Zn. 737 546 293.
(1995)
 Veselý fér chlap 58/170 hledá čupr baculi
k vzájemnému potěšení v dnešní době. ZL,
UH. Zn. 703 128 798.
(1996)
 Hledám ženu pro společný život. Zn.
705 404 111.
(1997)
 Nestyď se a napiš mladá nebo starší cizinko, Romko/i v ID. Poznáme se? Jiří, 46 let.
Severní Čechy. Zn. 730 612 921.
(1998)
 Muž 56/180/86, nekuřák z východních
Čech, všestranných zájmů hledá na nezávazná setkání prima, pohlednou + sympatickou
ženu do 54 roků. Zn. 704 727 618.
(1999)
 44letý Jirka, bez závazků, nekuřák z Ústeckého kraje hledá prima ženskou, co miluje
venkov, práci na zahrádce, umí vařit a potřebuje něhu, pohlazení a chlapskou oporu. Zn.
607 146 506.
(2000)
 Najdu v této uspěchané hodnou kamarádku do 35 let? MMS potěší. Nejlépe okolí Ostravy. SMS, odkudkoli. Zn. 702 480 738.
(2001)
 Jsem Róm 44/180/90 z Ostravy, prý pohledný, pracovitý, ale zklamaný. Hledám
ženu, které nevadí barva pleti. Doufám, že
najdu. Zn. 792 410 957.
(2002)

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. 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 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.
 Rozv., 50/170/80, sympatický, velmi
mladšího vzhledu, sám žijící a pracující
hledá sympatickou přítelkyni od Olomouce. Ne silné postavy. Zn. 605 996 431.
(2003)
 Slušný muž hledá ženu do 60 let na Jesenicku. SMS. Zn. 736 645 974.
(2004)
 53letý Petr z Hradce Králové hledá milou,
hodnou ženu do 47 roků. Zn. 733 130 197.
(2005)
 Seniorku okolo šedesáti let od Českých
drah hledá 64letý muž. Okolí UO. Zn.
724 867 966.
(2006)
 56letý muž hledá ženu na občasné schůzky z Vysočiny a okolí. Najdu Tě? Neváhej
a napiš! Jen SMS, nevolat! Zn. 728 357 418.
(2007)
 Pohledný chlap s vlastním bytem, chalupou, autem hledá štíhlou dívku. Je ti 28
– 37 let, ozvi se brunetko. OL a okolí. Jsem
„Kozoroh“ 182/80. Zn. 604 709 746.
(2008)
 Pohledný muž 44/178, zajištěný hledá
slečnu na vážný, plnohodnotný vztah do 45
let. Celá ČR. Zn. 603 315 384.
(2009)
 Já 46/185, rybář bych rád poznal ženu
do 45 let. VČ, JM. Zn. 608 306 026.
(2010)
 58letý muž by rád pomohl ženě s údržbou
domku. Okolí Moravské Třebové. Napiš, těším se. Zn. 736 649 353.
(2011)
 Nešťastně zadaný 50/173/85, nek./abst.,
upřímný, hodný hledá lásku, mladou přítelkyni/nekuřačku podobného osudu z Pardubic.
Zn. 605 299 163.
(2012)
 Muž 48/178/82, zelených očí, všestranných zájmů hledá milou ženu z jižní Moravy.
Zn. 605 435 063.
(2013)
 Svobodný, 40/185 hledá k vážnému seznámení upřímnou kamarádku. Horažďovice
a okolí. Zn. 730 634 563.
(2014)
 Vdovec 67/167 žijící v RD hledá menší,
sympatickou ženu do 63 let z Olomoucka.
Zn. 606 438 030.
(2015)
 Jsem muž 59/180 a rád bych poznal dominantního pána do 60 let. Na původu nezáleží!
Zn. 776 338 075.
(2016)

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:

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

Váš podpis:

__________

Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS
však nesmí být delší než 120 znaků.
Cena SMS 50 Kč.

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY

Ženy hledají

ženy hledají

 Starší dáma hledá přítele pro společné výlety. Zn. 792 341 805.
(2017)
 Rozvedená žena 55/163/77 hledá přítele.
Praha a okolí. Zn. 776 094 534.
(2018)
 Hledám obyčejného muže/kamaráda, později i víc, na vzájemné návštěvy od 68 – 76
let. NJ, FM, OV a blízké okolí. Nehledám
bydlení. Zn. 605 863 570.
(2019)
 64/160/štíhlá nekuřačka z Hradeckého
kraje hledá hodného, vstřícného muže, rodinného typu, na vážný vztah. Kutil vítán. Zn.
731 859 270.
(2020)
 Žena 57/168 z Děčína. Ještě to nevzdávám, tak se mi ozvi. Zn. 730 731 418.
(2021)
 40letá/SŠ, vyšší/plnoštíhlá hledá pro vážný vztah vyššího přítele s autem z Brna a okolí. Zn. 723 831 987.
(2022)
 Vdova 71/161/štíhlá hledá kamaráda. KH,
KO. Zn. 732 638 759.
(2023)
 Hledám v Praze přítele nad 70 let/zdatné
postavy k toulání a pohybu v životě a přírodě.
Zn. 704 079 200.
(2024)
 Hledám přítele pro život. Já 55/162/62, rozvedená. Olomoucký kraj. Zn. 773 687 725.
(2025)
 Rozvedená 66/168 hledá přítele. Jen
vážně. Hlinsko, Polička. Auto vítáno. Zn.
604 795 323.
(2026)
 Křehká víla ráda pozná muže do 60 let se
zájmem o sex. fantazii a virtuální svět. Jen
volat. Zn. 778 021 961.
(2027)
 Hledám fajn přítele. Já 58/168/80.
Východní Čechy, ale dálka nevadí. Zn.
734 389 938.
(2028)
 Přítele/pohodáře od 65 – 73 let hledá žena
73/165/75, ještě vitální. Společné víkendy,
auto vítáno. Teplice v Čechách a okolí. Zn.
721 876 039.
(2029)
 57/170, rozvedená hledá slušného přítele do 60 let na úrovni. FM, HA a okolí. Zn.
604 819 938.
(2030)
 Vdova 70/160 hledá lásku. Znojemsko.
Zn. 720 104 840.
(2031)
 Rozvedená 57/181 z Prahy hledá přítele
k vážnému seznámení. Zn. 603 820 388.
(2032)
 Romantická žena 58/170 ráda pozná
muže. Středočeský kraj. Více ústně. Zn.
737 713 822.
(2033)
 66letá/SŠ, rozvedená, vyšší/plnoštíhlá
hledá pro vážný vztah přítele s autem z Jihlavy nebo Brna a okolí. Zn. 723 428 411.
(2034)
 Rozvedená žena 62/160 hledá přítele
i s domkem, pohodáře, kutila do 65 let. Jen
vážně. MB, ME, Lysá nad Labem a okolí.
Prosím jen SMS. Zn. 728 079 026.
(2035)
 56letá, hezká žena hledá hodného přítele pro život. Ostrava. Pište, volejte. Zn.
604 541 521.
(2037)
 Hledám partnera od 50 – 60 let, zajištěného, štědrého, vzdělaného, soucitného, laskavého. Turnov a okolí. Jana. Zn. 720 351 230.
(2038)
 Rozvedená 55letá žena z Karviné hledá
muže pro hezký, pohodový vztah. Reaguji
na SMS. Zn. 739 293 577.
(2039)

33/2018

 Vdova „Blíženka“ 70/165/65, pohodářka hledá v okolí Plzně toho druhého do páru. Info večer, děkuji. Zn. 775 225 822.
(2040)
 Vdova 74/162 hledá kamaráda z okolí
Frýdku Místku. Zn. 704 080 983.
(2041)
 Vdova 52/162 hledá přítele. Jsem Romka
z Bruntálu. Zn. 722 329 727.
(2042)
 Hledám fajn muže na úrovni. Podmínkou je věk do 55 let a pouze Praha. Zn.
603 318 421.
(2043)
 Samota je zlá a proto bych ráda poznala muže, který by se ke mně přistěhoval.
Je mi 75 roků a jsem z Kroměříže. Zn.
603 996 828.
(2044)
 Rozvedená 63/160 hledá přítele z Prahy
a okolí. Zn. 606 398 065.
(2045)
 Nekuřačka 61/165 hledá slušného a pohledného přítele/motoristu do 65 let. Pardubický kraj. Zn. 605 817 979.
(2046)
 Žena 58/170/plnoštíhlá by ráda poznala slušného muže/přiměřeného věku,
nad 170 cm, pro pěkný, trvalý vztah. Zn.
605 128 018.
(2047)
 Žena 63/168 hledá společnici z Moravy
na návštěvu kulturních akcí, památek, případně dovolenou k moři. SMS má přednost. Zn.
603 223 773.
(2048)
 58letá Jana z Turnova/Český Ráj hledá duchovní přátelé. Učím meditaci buddhy uzdravující, očišťující od příčin nemocí a strastí,
zvyšující IQ a pochopení. Zn. 720 351 230.
(2049)
různé

Různé

 Vezmu do podnájmu/zdarma hodného,
kamarádského muže za pomoc v domácnosti.
Jsem 68letá Pražačka, turistka. Uvítám společné zájmy. Zn. 606 166 627.
(2050)
 Nabízí práci jako hodinový manžel. Jen
střední Čechy. Zn. 731 418 169.
(2051)

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.
(071)
 Alchymistický klub otevře v Praze ŠKOLU ALCHYMISTŮ, kde se
naučíte: pracovat s čakrami a energií,
ovládat kyvadlo, umění numerologie,
bylinkářství. To je náplň prvního ročníku, který otevíráme v září 2018. Bližší
informace: alchymistickyklub@gmail.
com nebo tel: 607 332 332.
(077)
 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)
 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.
(079)
 ZDEŇKA - exorcistka, léčitelka
Ruším kletby, odvádím démony,
přivtělené zbloudilé duše a entity.
Pomocí kyvadla a automatické kresby.
Telefon: 737 714 052.
(080)

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

