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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
 Muž 73/175 hledá ženu ve věku 75–80
let. Samota tíží, chybí láska. Plzeň. Zn062:
792 292 080.
 Pracující babi 61/170, kuřačka, ráda pozná
muže na úrovni, vyšší postavy, který se také
cítí sám a chce to změnit. Sever. Morava.
Zn063: 732 735 969.
 VŠ 48/170/73 s 15letou dcerou, zatím
ve VT, hledá spolehlivého muže pro celý život. Zn064: Nový začátek.
 Žena 56 let hledá přítele-kamaráda do 60let
– vzájemné porozumění. Zn065: Severní Plzeň.
 Vitální, osamělý vdovec 80/172/76 hl. ženu
veselou a ml. ducha ke spolužití nebo jen na
návštěvy. Chybí láska a pomazlení. Z okolí
HA, PV, FM. Zn066: Znalost SMS nutná.
 Vitální důchodce 80/171/76, nekuřák, motorista, hledá veselou vd., která ještě chce být
milována ke spolužití nebo návštěvy v mém
RD – na vsi v okolí HAV. Zn067: Jen SMS.
 Ing. hledá podnikatele, vysokoškoláka nad
64 let, který má zájem se mnou žít a udělat
si pobočku své velké ﬁrmy v Jihlavě. Bydlím
v Praze. Zn068: 723 199 977.
 Hledá se nor. žena, sama i sdětmi. Já 50letý chlap, nekuř. Chyť si lásku, chyť si život.
Zn068: Odkudkoliv.
 Regenerační masér, příroďák, hledá jen solidní vztah s osobou nad 40 let. Odpověď listem
s adr. Odkudkoliv. Zn069: Foto podmínkou.
 Já 180/80, hledám ženu na vážný vztah,
chci pocítit max. štěstí jako každý jiný. Jsem
ﬁn. zajištěný a mám smysl pro humor. Životem zklamaný. Zn070: Jen vážně.
 Důchodce hledá osamělou kamarádku nebo kamaráda, kteří se také cítí sami. Sex ne,
ale popovídání a příjemné chvíle ve dvou.
Každý ve svém, nejlépe FM a okolí. Zn072:
605 738 929 po 18. hod.
 Čestný muž, SŠ185/75, hledá milou blondýnku boubelku – obezní postavy xxxl,
pouze z Prahy. Jen vážný vztah, žena kolem
75–80 roků. Pouze písemné nabídky + foto.
Zn074:Lásky advokát. ¨
 Já Moravák, věřící, 70 let, hledám ženu, která
také věří. Společně proti samotě. 704 527 948.
 Muž 60/175 hledá milenku 60–70 let z okolí VS, VM, Rožnova. Pošli SMS. Zn075:
604 256 598.
 Rozvedený senior z Brna, skvěle zajištěný,
rád pozná sympt. partnerku ke společnému
žití v mém domě. Prosím ozvi se kdokoli.
Zn076: 606 830 472.
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inzerce: 472 742
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989, inzerce@spirit.cz,
redakce@spirit.cz,www.spirit.cz
www.spirit.cz  22. září–28. září
 Ing. hledá podnikatele, vysokoškoláka nad
64 let, který má zájem se mnou žít a udělat
si pobočku své velké ﬁrmy v mém majetku.
723 199 977.
 Láďa, 50/70/175, svobodný, atletické postavy, hledá ženu od 20 do 52 let, které nevadí
že jsem VTOS. Dítě není překážkou, jen vážně. Zn077: Láska a věrnost.
 Baculka, 61/160, všestranných zájmů, hledá muže z Prahy, kterému nevadí čekat, toho
času jsem v VT. Zn078: Začít znovu.
 Hledám kamaráda k návštěvám okolí.
Nymburk, Poděbrady, Sadská i Svesnic. Je
mi 75/175, plnoštíhlá. Zn. 079 Najdu.
 45/178 hledá slušnou a milou ženu do 40
let k seznámení. Pošly foto nebo telefon. Potěší delší Zn080: dopísek.
 Ráda bych poznala slušného muže 70 až 80
let, který také nechce být sám. Já 77/161/69.
Jen vážně. Tel. 792 306 881 ne SMS. Zn081:
792 306 881.
 Hledám milého, upřímného, ﬁn. zajištěného motoristu do 75 let. Já 72 let, mám ráda
přírodu, kulturu, výlety a vše co k životu patří. Zn082: Otevřu tobě srdce své.
 Po ztrátě rodičů poskytnu bydlení v rodinném domku se zahradou. Ženě od 55 do 65 let
z Čech. Nekuřák, abstinent. Já 61 let, od nádraží ČD bydlím 5 min. Jen vážně. Zn083:
Celé Čechy – 732 407 317.
 Zklamaná žena 75 let, hledá muže. Vztah
založený na lásce, toleranci a úctě. Vzájemně
si důvěřovat a být si oporou. Zn084: Zklamání bolí.
 Ozve se babička, která zůstala sama a je jí
smutno? Navzájem si pomůžeme. Jsem slušný nekuřák po 70. Zn085: Morava.
 Lásku, bydlení a trvalý vztah, nabízí rozv.
muž 55/188 z Loun. Osamělé, skromné a vyšší ženě do 53 let. Zn086: Tel. 604 719 132.
 Ráda poznám sympatického přítele s autem k trávení volného času. Já 63 let plnoštíhlá s vyřešenou minulostí. Severní Morava.
SMS. Zn087: Tel: 775 111 939.
 Muž 28 let, ve VT, hledá ženu od 18 do 40
let. Na dopisování, pro vážný a trvalý vztah.
Foto potěší. Životem zklamaný z Teplic.
Zn088: Najdu tě?
 60/182/92 rozv. v důchodu, hledá přítelkyni
z Olomouce a okolí. Na kulturu. Dům mám.
Zn.(091) tel. 735 001 728.
 Ráda bych poznala pohled. muže 67–70 let,
nekuř. s autem. Vdova 69/157. Hledám dobrého přítele pro život. Prosím jen TP a okolí.
Volat po 18. hod. Zn.(092) tel. 608 505 247.
 Jsi sám a chceš ještě prožít pěkné chvíle? Tak se
ozvi, rozv. 62/165, která je také sama. Ve dvou se
to lépe táhne. Zn.(093) Jihomor. kraj.
 Žena 44/160 baculka hledá muže do pohody i nepohody, kterému nevadí, že mám
důchod. Prosím adresu. Zn.(094) Celá ČR.
 35 let, upřímný muž, hledá ženu na vážný
vztah. Nabízím upřímnost, lásku, hodné
srdce. Jsem ve VT. Zn.(095) Jen upřímně.
 Dlouhodobě hledám přátele na dopisování.
Mám šanci někoho najít, když mám 43 let?
Zn.(096) Určitě odepíšu.
 Tomáš 34/170/70, rozvedený, hledá hodnou a osamělou ženu i s dětmi. Pro společný
život. Od 18 do x let, mom. ve VT. Odpovím
všem – jen vážně. Plzeňsko. Zn.(097) Samota bolí.

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 24 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 24 Kč, pište čitelně.

39

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.
 Vitální pán, štíhlé vyšší postavy, hledá
starší paní, vyšší štíhlé postavy, která chce žít
ještě plnohodnotný život. Zn.(098) prosím
nad 80 let.
 Sympatická žena, 18 let, hledá rozumného muže 25–35 let. Miluji sport,
hudbu, tanec, cestování ve dvou.
Zn.(099) Napiš.
 Hl. sluš. muže, ne ﬂirt, který má rád výlety,
ŘP, auto vítáno. Já 64/156 sil. pos., ŘP mám.
Chci si život ještě užít. Věk 60–68, Kozoroh.
Zn.(100) tel. 605 538 975.
 Eva 48/170/72 hledá duch. založeného
přítele s láskou, štědrostí a soucitem v srdci.
Vyřešená minulost, Královéhradecký kraj.
Zn.(101) Jen vážně.
 Muž 59/175/100, invalidní, hledá
ženu k vážnému vztahu. Bydlím v domě
se zahradou na Plzeňsku, vnoučata
vítána. Zn.(102) Samota je životní
společník.
 Vitální, osamělý vdovec 80/172/76, hl.
pracovitou, veselou ženu ml. ducha, kl. povahy. Chybí mi láska a pohlazení. Bydlím
v RD., na vesnici, jsem motorista a nekuřák.
Zn.(103) Z HA a okolí.
 Hledám ženu od 50 do 60 let. Může být
v ID, záliby mám různé. Okolí Turnova.
Zn.(104) tel. 737 956 321.
 Vdovec po 60, z jižní Moravy, hledá ženu
ke společnému žití. Bydlení mám. Zn.(105)
tel. 605 129 588.
 SŠ 70/170, osamělá nekuřačka z Chomutovska,, hledá přítele se zájmem o cestování,
kulturu a tanec. Pražák vítán. Zn.(106) tel.
606 117 563.
 Fin. zaj., 71 let, nekuřák, hledá ženu
a vzájemnou oporu a úctu. Žena, která touží
po krásném trvalém vztahu. Miluji, co dělá
život krásným, věk nerozhoduje. Delší dopis
a foto uvítám. Ozvu se všem. Zn.(107) Těším
se na setkání.
 Já 53/166 v inv. důchodu, hledám tebe.
Žena do 54 let v inv. důchodu vítána.
Přistěhování časem možné. Zn.(108) tel.
721 983 024.

SMS SEZNAMKA

stručný návod jak podat SMS inzerát

Napište SMS ve tvaru
SLUZBA mezera 88474 mezera text inzerátu
příklad: SLUZBA 88474 Vdovec 65/175
hleda pritelkyni z Prahy.
Zn. Vaše telefonní číslo.
Pište bez háčků
a čárek, nepište
celé velkými písmeny. Viz příklad!!!

Cena za odeslání
SMS zprávy je
50 Kč vč. DPH.

Odešlete na číslo 900 20 50

Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS
však nesmí být delší než 120 znaků.
Zn:
Jméno:
Adresa:

NEVYPLŇUJTE
PSČ:

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

Váš podpis:

__________

Provozovatelem služby je Victory Media, a.s., telefonická infolinka 472 741 989. Za službu technicky odpovídá
AXIMA, infolinka prsms@axima-brno.cz,
www.platmobilem.cz.

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Seniorka hledá přítelkyni pro navázání hez.
vztahu s prac. možností. Hor. penz. v Or. h.,
kuchařka vítána, ale není podmínkou. Rychnovsko. Zn.(109) tel. 702 738 368.
 Ing. žena hledá podnikatele, vysokoškoláka
nad 64 let, který má zájem se mnou žít
a udělat si pobočku v mé velké ﬁrmě
v Jihlavě. Zn.(110) tel. 723 199 977.
 Muž 39/170 ﬁn. zaj., hled. spol. a citově
založ. ženu, s dobrým srdcem. Ve VT. Adresa
nutná. Zn.(111) Úcta k ženě.
 Vdova 77/161/69 by ráda poznala sluš.
muže do 85 let, který také nechce být sám.
Společné bydlení možné. Zn.(112) tel.
792 306 881 ne SMS.
 Rozv. pohl. žena SŠ 70/167 plnošt., hledá
volného přítele nekuř., motoristu na příjemné
spol. víkendy. Zn.(113) Brno-venkov.
 Pohledná žena s vyř. minulostí,
středního věku, hledá muže od 40 let.
Samota je zlá, Pardubický kraj. Zn.(114)
tel. 774 076 932.
 Babička čiperka 70 let, hledá dědečka,
kterému je také smutno. Šumperk, Zábřeh
a blízké okolí. Zn: 605 967 594.
 Hledám ženu ze slovenské Ukrajiny, která
by šla ke mě bydlet. Já 65 let, život v pohodě.
Zn: 730 610 918.
 Muž hledá slušnou ženu do 45 let. Pouze
Prachaticko, ST, piš. Zn: 721 063 203.
 Rozvedená s vyřešenou minulostí, 48 let,
hledá spřízněnou duši pro sdílení života. Královéhradecký kraj. Zn: 739 882 549.
 Muž 67/170/75, nabízím společné bydlení
osamělé, štíhlejší, spolehlivé ženě na vesnici
u Č. Lípy, a bude ochotna po seznámení se
přestěhovat. Zn: 728 439 142.
 Svob., vys., zdatný, nek. SŠ znalý léč.,
duchovna. RD na JM. Charity. Ty štíhlá samotářka do 29 let. Zn: 723 388 791.
 Rozvedená, 58/160 cm, hledá přítele.
Lounsko. Zn: 604 715 420.
 Vdova 69/162/60 hledá přítele z Prahy.
Zn: 607 670 697.
 Špatně chodící nabízí společné bydlení
obyč. osamělé ženě, která potřebuje pomoc
na vesnici u M. Jezera. Vzájemná pomoc
ve stáří. Zn: 728 439 142.
 Vdova 76 let hledá přítele do 80 let.
Jsem ze Zábřehu na Moravě. Nehledám krásu, ale něhu a lásku. Jesenicko a okoli. Zn:
732 367 448.
 63/180 hledá starší ženu ke schůzkám z Brna a okolí. Věk nerozhoduje. Zn:
605 549 086.
 Vdova 79 /172 hledá přítele, který je sám.
Žít s obyčejnou ženou na chatě. Jsem invalidní. Zn: 606 144 449.
 Málomluvný Jirka, 39 ZTP z MB hledá
málomluvnou kamarádku též ZTP z MB.
Na věku nezáleží. Zn: 792 503 658.
 Muž, 34 let, hledá ženu do života.
Láska, pohlazení na duši a těle mi moc
chybí, ve dvou je mnohem lépe, než
když je člověk sám na tomto světě. Zn:
731 468 609.
 Rozvedená, 63 let, hledá muže bez alkoholu. Zn: 702 387 836.
 Aktivní vdova z Prahy, menší, štíhlá, 69 let. Hledá pána z Prahy a okolí. Zn:
723 775 926.
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 Rozvedená, 56, vyšší post., hledá upřímného, symp. muže z OVA. Věřím, že se ozve.
Zn: 736 237 126.
Různé

Různé

 Nabízím 2 samostatné pokoje se spol. kuchyní a soc. zařízením. Zvláštní vchod, nejlépe pro důchodce. I část. invalidní. Obec
na jižní Moravě. Zn073: 736 251 355.
 Vyměním malý družstevní byt ve východních Čechách za podobný, i obecní, kdekoliv.
Nebo koupím. Zn089: Spěchá.
 Pronajmu levně, popř. za výpomoc, byt 2+1
v RD v obci na Znojemsku. K dispozici zahrada. Možnost chovu drob. zvíř. Tel. mezi 18.–20.
h. Nejlépe důchodci. Zn090: tel: 736 251 355.
 Začínající ﬁlatelista prosí o darování
nepotřebných pošt. známek na základ sbírky.
Zn.(115) koníček v ID.
 Vyměním malý dr. byt ve vých. Čechách
za podobný. Zn.(115) nebo koupím.

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

Obchodní
modulový inzerát

Nabízíte zboží, prodáváte nebo něco
kupujete, chcete prezentovat své služby. Využijte výhodný modulový inzerát.
Za jednotnou cenu získáte přesně určený
inzertní prostor. Můžete tak sami formulovat svůj text i grafickou úpravu – a to
hlavní – víte předem, kolik vás to bude
stát. Pro větší inzeráty lze moduly sčítat.
Jak si objednat MODUL-INZERÁT, o rozměru 48x25 mm:
1) Napište text – vždy musíte dodržet
maximální počet písmen – 250, včetně
mezer.
2) Zašlete na adresu redakce – mailem
nebo poštou + vaše jméno a adresu.
3) Uveďte termín, kdy má inzerát vyjít
(nejdříve za 2 týdny po zaplacení)
4) Uhraďte jednotnou cenu za MODUL-INZERÁT (jedno vytištění) 250 Kč
na účet 115648173/0300, případně
složenkou typu A.
 Jednodenní kurzy reiki 1. stupně
se zasvěcením.
Brno 4. 10., 20. 10., Velká Bíteš 7. 10.
Inf. a přihl. Iva Janíčková, tel.
723 456 720, www.iril.cz
(056)
 Pavel Vnučko – léčitel a věštec
Pracuji osobně i na jakoukoli dálku:
odpovídám na 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)
 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)

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

