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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
 Šance s Bavorákem. 774 066 171.
(010)

Muži hledají

muži hledají

 Tak kde jsi? Jsem 60letý „Vodnář“. Semilsko.
Zn. 778 264 891.
(0225)
 Hledám příjemnou ženu, i vdanou, které také
občas něco schází. Severní Morava. Jsem 54letý
nekuřák. Zn. 739 837 491.
(0226)
 33letý Josef hledá touto cestou sympatickou
ženu, která se cítí sama. Mám v srdci hodně lásky, ale bohužel ji nemám komu předat. Znojmo,
Brno a okolí. Zn. 731 468 609.
(0227)
 42letý/185/85 hledá kamarádku na trávení
volného času. Zajít si za kulturou, na výlety. Brno
a okolí. Zn. 792 203 910.
(0228)
 Hledám osamělou ženu s bytem v Praze
a okolí. Jsem 54letý, invalidní důchodce, romantik. „Rak“. Zn. 775 318 647.
(0229)
 Muž 38/182/100 hledá obyčejnou, skromnou
ženu do 55 let pro hezký, společný život. Olomoucko. Zn. 720 180 951.
(0230)
 Ahoj. Jsi žena do 35 let z OV, KA, klidně
s dítkem? Jsi domácí typ, máš ráda přírodu a hledáš vztah? Písni 40letému sympaťákovi. Zn.
702 865 881.
(0231)
 Muž 54/188 v PIN hledá štíhlejší ženu/i starší
na cestování, mazlení, život. Nejraději z BM, SY.
Zn. 704 230 244.
(0232)
 Zajištěný vdovec 44/178, pohledný sympaťák
hledá ženu. Hezké nohy a větší, pevná prsa podmínkou. Zn. 603 386 342.
(0233)
 Jsem sám, bez závazků a hledám ženu rozvedenou, vdovu na vážný vztah. Milan 59/170.
Pouze PA, Chrudim, Přelouč. Zn. 737 370 461.
(0234)

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.

Kontakt redakce:
inzerce: 472 741
742 989,
253, redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz, www.spirit.cz
Kontakt
www.spirit.cz  20. ledna–26. ledna
Astrokoutek

Zkvalitňujeme služby našim čtenářům

PROFESIONÁLNÍ
ASTROLOŽKA RACHEL:
Ptejte se na cokoli, vím všechno!
Volejte na 906 70 30 35 (kód TCF11)

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!

● MÁM DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠÍ LÁSCE! Věštbu předám
ihned. Kartářka Věra, pište mi SMS s
kódem 85AHH na 904 30 46
● JSTE STÁLE SAMA? Mé schopnosti odhalí, kde se skrývá ten pravý!
Věštkyně Klára: Volejte 906 70 30 35
(kód ADL34)
● Kartářka Adéla – Specializuji se
na výklady životních rozhodnutí. Mé
karty odhalí, jak to dopadne! Volejte
906 70 30 35 nebo pošlete SMS s kódem 12XNJ na 904 30 55
Jasnovidka Zdeňka s
20letou praxí: Kdy se
dostanete z finančních
potíží? Pište SMS s kódem 52TNF 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

 Hledám holku plnější postavy z Ostravy
a okolí. Zn. 702 609 785.
(0235)
 Svobodný, 55letý muž hledá ženu z okresu Uherského Hradiště. Zn. 775 053 578.
(0236)
 54/165, sympatický kuřák, zajištěný hledá
menší, štíhlou ženu do 45 let. Přistěhování je
možné. Písni na. Zn. 736 737 230.
(0237)
 Něžný, temperamentní, zadaný romantik
46/179 hledá mazlivou ženu, které také chybí
vše krásné, co k životu patří. Okres Třebíč. Zn.
728 236 968.
(0238)
 38letý muž hledá na vážný vztah ženu/i s dětmi, která je životem zklamaná a chtěla by poznat
muže pro rodinu. Hostinné. Zn. 603 937 774.
(0239)
 Muž 65/180/střední postavy, hodný, pohodový, kamarádský hledá podobnou ženu do 65 let.
Bydlím v RD na severu Čech, Liberecko. Přistěhování. Zn. 733 578 687.
(0240)
 Jsem nezadaný, 49letý/romantik, který
stále věří, že pozná tu pravou ženu, která je
upřímná a má srdce na správném místě. Pokud někde jsi, napiš. Zn. 704 474 070.
(0241)
 45letý muž hledá holku nebo ženu/XXL
postavy, i postiženou od 25 – 55 let. Zn.
702 531 526.
(0242)
 56letý muž, typ motorkáře hledá štíhlou ženu
s dlouhými vlasy s níž se život nemazlil. Raději bez závazků. Západní a střední Čechy. Zn.
774 048 601.
(0243)
 60letý vdovec hledá kamarádku pro občasné, int. schůzky, turistiku. Okres UO. Zn.
724 867 966.
(0244)
 Je mi 55 let, mám hezkou práci, pěkný byt,
ale šťastný nejsem! Ke štěstí mi chybíš zrovna
právě Ty, štíhlá ženo do 55 let! Existuješ vůbec?
Zn. 721 851 796.
(0245)
 Hledám paní pro trvalý vztah, do 73 let,
s větším horním objemem. Jsem rozv., 77letý, nek./abst. z Polabí. Zn. 702 857 171.
(0246)
 Ahoj. Pěkný, 37letý sameček se zájmy o přírodu a sport hledá ženu z Ostravy a okolí. Zn.
775 022 115.
(0247)
 53letý muž hledá ženu od 40 – 52 let k vážnému seznámení. Zn. 728 278 718.
(0248)

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.

Zn:
Jméno:
Adresa:
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NEVYPLŇUJTE
PSČ:

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.
 Mladý, 45letý pán ze severních Čech hledá
k vážnému seznámení paní starší/i mladší, může
být i invalidní. Postava ani krása nehraje roli. Zn.
604 916 817.
(0249)
 Svobodný 38/186 hledá přítelkyni z okolí Tábora ve věku od 35 – 40 let. Zn. 704 524 876.
(0250)
 Vdovec 67/175, nevidomý, nekuřák z jižní
Moravy hledá přítelkyni. Zn. 608 528 447.
(0251)
 Muž 58/180/95 z Teplic v ČID nabízí ženě
společné bydlení. Zn. 728 846 026.
(0252)
 Jsem kluk středních let, Brňák, štíhlý řidič,
obyčejný kluk. Chtěla by nějaká sympaťanda
z Moravy takového? Prosím SMS. Beruško, odpovím. Zn. 607 333 834.
(0253)
 Rozv., 48/173/85, abst./nek., domácí kutil
s domkem, zahradou, autem, všestranných zájmů hledá kamarádku abst./nek. pro vzájemnou
pomoc a lásku. Zn. 776 782 159.
(0254)
 56/198/86, dlouho rozvedený, abst./nek., domácí kutil, inval. důchodce hledá bezva ženu,
pro kterou bych chtěl opět žít. Na věku nezáleží.
Zn. 728 281 568.
(0255)
 54/195, svobodný s velkým mužstvím z JM
hledá prsatou, plnoštíhlou ženu, vdovu nebo
rozvedenou od 50 – 61 let. Pro život a společný
vztah. Zn. 702 563 149.
(0256)
 Vdovec 64/174 hledá lásku k pěkným chvilkám. Zn. 608 806 552.
(0257)
 Muž středních let, podnikatel, ﬁnančně
zajištěný, pohledný hledá milenku do 60 let.
Úřednici na úrovni, hezkou. Zn. 776 350 786.
(0258)
 Jsem Róm 43/180/90, prý pohledný, pracovitý z Ostravy a hledám ženu, které nevadí barva
pleti a která má své bydlení. Nechci si psát, chci
už konečně žít. Zn. 735 222 284.
(0259)
 Ženatý 45/174/86, nekuřák/abstinent hledá
přítelkyni/nekuřačku z Pardubic a okolí. Zn.
733 400 835.
(0260)
 Hledám štíhlou, osamělou ženu. Pardubický
kraj, není podmínkou. Zn. 608 618 350. (0261)
 50/186 hledá přítelkyni z okolí Kolína, trošku romantickou, hodnou, štíhlé postavy. Zn.
739 959 234.
(0262)
 Sympatický, 40letý muž hledá pohlednou ženu kolem 55 let, která stojí o vztah. OV, severní
Morava. SMS. Zn. 704 147 632.
(0263)
 Muž 50/175/75, svobodný, v PID, zajímající
se o vše pěkné rád pozná ženu na přátelský vztah.
OV a okolí. Zn. 737 973 699.
(0264)
 50letý/VŠ, citlivý hledá osamělého gay kamaráda ze Zlínska. Napiš. Zn. 722 230 347.
(0265)
 Hledám slušnou, pohlednou BI/partnerku se
zázemím na krásné přátelství. Pokud jsi, ozvi se
57letému muži. Jsem něžný, tolerantní. Chrudim
a okolí. Zn. 732 523 185.
(0266)
 Malíř krásných, erotických obrazů hledá
modelku kyprých tvarů. Zn. 703 128 798.
(0267)

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Vdova 75/158, blondýna hledá nekuřáka od 70 – 75 let z Prahy a okolí k společným procházkám a výletům. Auto vítáno. Zn.
733 469 113.
(0271)

 Hledám partnera, který dokáže přinést do života lásku, pohodu a dobrou náladu. Od 60 let.
Zn. 733 504 053.
(0291)
 „Kozorožka“ z Prahy hledá pouze v Praze vitálního motoristu nad 70 let/velké postavy. Cestování, kultura. Zn. 704 079 200.
(0292)
 Žena 57/168/80 se nevzdává v hledání a věří,
že právě Ty, co zavoláš najdeš se mnou pohodový
vztah se vzájemnou oporou. Zn. 734 389 938.
(0293)
 64/175 hledá muže od 60 – 67 let, který si
dovede vážit upřímného vztahu. Cestování, příroda, pohoda. Zn. 792 350 861.
(0294)
 55letá/menší postavy z Chebska hledá kamaráda/nekuřáka. Zn. 732 375 869.
(0295)
 Důchodkyně 70/160 hledá hodného pána
s autem z východních Čech. Zn. 733 417 171.
(0296)
 Rozvedená 70/160/64, veselá, aktivní, všestranných zájmů hledá přítele od 65 – 75 let
z Frýdku-Místku a okolí. Zn. 702 901 046.
(0297)
 39letá/SŠ, svob., vyšší/plnoštíhlá hledá pro
vážný vztah vyššího přítele s autem. Jihlava nebo
Brno a okolí. Zn. 723 831 987.
(0298)
 Plnoštíhlá vdova hledá hodného, příjemného muže po sedmdesátce/vysoké postavy. Zn.
723 385 153.
(0299)
 Jana 61/168/75, SŠ ze Zlína ráda pozná muže/
nek., bez závazků od 59 – 69 let. Kultura, výlety?
Zn. 739 141 276.
(0300)
 Hledám muže s hudebním talentem do 50 let.
Mám 47 roků, nar. ve zn. „Lva“. Brno a okolí.
Zn. 607 542 717.
(0301)
 Nevyužitá, vášnivá, 37letá Tepličanda s bytem hledá solventního muže na úrovni. Diskrétnost a úroveň zaručuji! Zn. 604 624 059. (0302)
 Vdova hledá prima kámošku kolem 70 let,
která ráda občas cestuje a má ráda pejsky. Okolí
Teplic. Zn. 777 288 030.
(0303)
různé

Různé

 Vdova, mladšího vzhledu, 67/165/63 hledá
vyššího, zachovalého nekuřáka, kutila s autem,
kolem 63 let. Jsem z okresu Česká Lípa. Zn.
728 940 336.
(0273)

 Najde se osamělá žena/důchodového věku,
nekuřačka, která by nám pomohla s nemocnými
rodiči a domácností? Strava a samostatné bydlení v rodinném domku zdarma. Prosíme bez domácích mazlíčků. Ostatní po vzájemné domluvě.
Plzeňsko. Zn. 604 325 905.
(0304)
 Prosím dámu, která byla svědkem nehody/v
září ve vlaku z Hulína do Otrokovic, aby se ozvala. Zn. 731 010 196.
(0305)
 Paní Schutzová ozvěte se. Lída Čmuchálková. Zn. 733 357 495.
(0306)

 Hledám štíhlého nekuřáka od 65 let. Trvalý,
přátelsko/milenecký vztah. Hudba, tanec, pěší
turistika, moře. Jen AB. Zn. 774 117 042. (0274)

Placená inzerce

 Rozvedená 60/170 stále hledá muže do pohody a nepohody. Pokud možno z Brna a nejbližšího okolí. Zn. 732 554 770.
(0272)

 Najde se odvážný, vysoký, zajištěný muž
kolem 55 let, který ochrání mě i má práva? Zn.
704 729 042.
(0275)
 Najde 50letá žena/romantička z východních
Čech upřímného muže ve věku od 50 – 56 let
pro život? Samota je zlá, pojďme to spolu změnit
a být šťastní. Okolí HK, PA. Zn. 731 912 513.
(0276)
 Plavovláska z Brna, VŠ/58/170 hledá svého
osobního průvodce, který jí rád ukáže krásná
a zajímavá místa v tuzemsku či zahraničí. Zn.
732 350 054.
(0277)
 Rozvedená 68letá/plnoštíhlá nekuřačka
hledá kamaráda, který nehledá jen sex, ale umí
být upřímný a milý. Mladší nepiště, nevolejte!
Pouze okolí České Lípy. Zn. 775 418 885.
(0278)
 Vdova hledá prima kamaráda kolem 70
let. Ráda občas cestuji, mám ráda přírodu
a vše co k tomu patří. Těším se na Tebe. Zn.
777 288 030.
(0279)
 Vdova 76 let hledá přítele z okolí Šumperska. Jen vážný vztah. Jsem ze Zábřehu. Zn.
732 367 448.
(0280)
 55letá/165, hezká, sympatická hledá příjemného přítele pro hezký vztah. Ostrava. Zn.
736 435 780.
(0281)
 Žena 61/160, upřímná, sympatická hledá veselého muže do nepohody, který vnese
do mého života lásku a štěstí. Najdu? Mělník,
Lysá nad Labem a okolí. Prosím jen SMS. Zn.
728 079 026.
(0282)
 Rozvedená 56/170/73 hledá slušného, hodného a pracovitého přítele, který by chtěl bydlet
v rodinném domku. Ve dvou jde vše lépe. FM,
HA a okolí. Zn. 604 819 938.
(0283)
 Pro společný život hledám muže moderního,
příjemného vzhledu, věk od 61 – 66 let/vyššího,
ne obézního. Mladší nepsat! Časem přistěhování ke mně. Auto vítáno. Já 66/163/74. DC, UL
a okolí. Zn. 773 616 575.
(0284)
 Rozvedená žena 67/160 hledá přítele z Libereckého kraje. Zn. 723 623 277.
(0285)
 70/170/70 „Kozoroh“, bruneta, abst./nek.
s domkem a zahradou, řidička, zdravá a veselá, všestranných zájmů hledá kamaráda, abst./
nek. pro vzájemnou pomoc a přátelství. Zn.
776 782 159.
(0286)

Ženy hledají

 46letá/štíhlá sympaťačka hledá pohodového, staršího chlapíka pro hezký vztah. Zn.
703 355 052.
(0287)

 Hledám hodného muže/vyšší postavy od 60
– 65 let. Příjemná žena, která hledá lásku pro
vážný vztah. Zn. 775 351 425.
(0268)
 Chytrá horákyně hledá hloupého Honzu/nekuřáka ve věku od 50 – 57 let. Pouze z Kladna.
Protiklady se přitahují. Zn. 778 021 961.
(0269)
 Ráda plavu, čtu, jsem ze Skutče a hledám
někoho na popovídání. Jsem 70letá žena. Zn.
704 169 729.
(0270)

 Ahoj. Rozvedená 54/166 hledá vážnou známost od 50 – 55 let/170 – 175 cm výšky. Plzeň
a okolí. Zn. 607 328 629.
(0288)

ženy hledají
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 53letá/160/55, nekuřačka z Brna hledá muže, který má srdce na správném místě. Zn.
607 238 511.
(0289)
 Hledám pro vážný vztah vyššího přítele
s autem z Vysočiny nebo Brna a okolí. Jsem
66letá, SŠ, rozvedená, vyšší/plnoštíhlá. Zn.
723 428 411.
(0290)

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)
 Na mé dlouhé duch. cestě mi byl
„zjeven „TAJEMNÝ UNIKÁTNÍ
Proces, KTERÝ VYŘEŠÍ Vaši SITUACI: k VAŠEMU PŘÁNÍ. ÚSPĚŠNOST 96%. SMS na T: 773 231 594.
Zavolám: popovídáme,vysvětlím.
(004)
 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. (002)
 Ukončuji utrpení na lásku se
všechno mění. Terapeuticko-léčitelské služby. 777 000 263.
(008)
 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.
(009)

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

