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SEZNÁMENÍSEZNÁMENÍSEZNÁMENÍ

 Vdovec, 64/162, hledá něžnou, 
milou, osamělou, na společný život, 
možno nastěhování, LB, MB, SM 
kraj. Zn. tel. 704 718 256.
 Jsem vdova 77 let, hledám pá-
na, který by se chtěl seznámit okolo 
Vsetínska. Zn. tel. 778 508 779.
 Která beruška roztáhne zjara 
krovky a přiletí. Muž 64 let, drob-
nochovatel, máš-li ráda sex. Zn. tel. 
737 763 709.
 Muž z Nového Jičína, 48 let, ze 3 zá-
vazky, by se rád seznámil se ženou nebo 
svobodnou maminkou od 35 do 55 let. 
Jen vážně. Zn. tel. 774 657 182.
 Jsem obyčejný muž, 43/67/175, 
hledám touto cestou hodnou a milou 
ženu na krásný milenecký vztah, 35–
40, co ji schází láska a něha, pouze 
SMS. Obětí, žijí v komplikovaném 
vztahu a také která to bude myslet 
vážně. Zn. tel. 721 619 982.
 lb muž 68 let žiju v baráčku 
na venkově hledám životní lásku, 
která by u mě časem i bydlela. Zn. 
tel. 607 935 355.
 Muž, 35 let, hledá svobodnou 
ženu, může být i rozvedená. Nejen 
mladí potřebují lásku, něhu a poro-
zumění, ale když je člověk sám tak 
jen přežívá. Dva lidé si života uží-
vají. Najdu tě? Tady Josef. Zn. tel. 
731 468 609.
 Muž 67/178/86 hledá kamarád-
ku 60+ kulatých tvarů na povídání 
a občasné pomazlení. Praha a okolí. 
SMS. Zn. tel. 702 765 302.
 Vdovec, 65/170. Neznámá lásko, 
stále tě hledám a věřím, že vyjdeš 
ze své samoty a ruku svou mě dáš. 
Věrnost a upřímná láska, je největší 
bohatství a dar. Sev. Mor. není podm. 
Zn. tel. 733 188 397.

 Muž, 60/174/75, hledá starší vi-
tální ženu od 65 do 75 let, erot. za-
loženou k občas. schůzkám, která se 
ráda miluje, z Havířova, SMS, MMS. 
Zn. tel. 703 526 010.
 72/160 hledá muže. Zn. tel. 
704 478 489.
 Nekuřák, 59 let, hledá přítelky-
ni na víkendy z Jičína, Nové Paky 
a okolí. SMS. Zn. tel. 603 772 070.
 Ženu hledá Vašek hůře chodí-
cí dom. tip, nekuřák se zahradou 
od Plzně a okolí, já 71/165/70. Na-
jdu? Zn. tel. 737 890 079.
 Najde žena, 52 let, z vých. Čech, 
muže ve věku 50–58 let z okolí PA, 
HK, RK, SY, Litom., Choceň na vše, 
co život obnáší? Být si oporou a vážit 
si jeden druhého a spolu i zestárnout. 
Zn. tel. 731 912 513.
 Rozv. muž hledá hodnou, drob-
nou, vitální ženu, příroda, zvířata, 
chalupa 63/162/77 KH, HB, KO, 
NB, PB, CH. Zn. tel. 728 313 794.
 Vdova, 63 let, osamělá, pronajme 
byt dvougen. v RD na vesnici u Tur-
nova, slušnému muži nebo mladé ro-
dině. Zn. tel. 732 182 055.
 Muž s bytem hledá vážnou zná-
most. Zn. tel. 739 276 576.
 Vdovec 64/162 hledá něžnou, mi-
lou, osamělou na společný život, mož-
no nastěhování. Zn. tel. 704 718 256.
 Ing. žena hledá podnikatele, VŠ 
nad 64 let, který má zájem se mnou 
žít a udělat si pobočku své velké fi r-
my. V mém majetku v Jihlavě. Zn. 
426 tel. 723 199 977.
 Svob., 55 let, hledá obyčejnou, 
skromnou a upřímnou dívku z Ha-
vířova a okolí. Může být z vesnice, 
samota je zlá, od 47 do 54 let. Jen 
vážně. Zn. 427 tel. 739 129 406.
 Osamělý vdovec po 80/172/77, vi-
tální, žijící v RD, hledá ženu kl. pov, 
která by chtěla být ještě milovaná a blí-
že ke zvířatům. Věk nerozhoduje, jen 
vážně. Ty a já z HA, OV, FM a okolí. 
Zn. 428 Znalost SMS nutná.

 Muž 70/168 hledá hodnou že-
nu pro trvalý vztah. Domov je 
tam, kde je láska a porozumění. 
Okr. Ústí nad Orlicí. Zn. 429 tel. 
602 823 109.
 56letá hledá muže – vzájemné po-
rozumění a tolerance. Zn. 430 Sever 
Plzeňska.
 Pro krásný vztah a život ve dvou. 
Žít a ne jen přežívat. Já 76/172/68. 
Zn. 431 Samota tíží.
 Chci tě vidět, poznat i líbat. Bru-
neta 40, vášnivá a hravá. Jsi takový 
i ty? Zn. 432 Mám ráda lízátka.
 Muž 69/180/95. Máš na to? Jeden 
pro druhého spolu bydlet, vše ústně. 
Bydlím u Svitav. Záleží na vás? Zn. 
433 tel. 732 835 319.
 43/188 vysoký, pohledný, zajiš-
těný SŠ, bezdětný hledá k vážnému 
seznámení bezdětnou SŠ, VŠ, 25–35 
let, k založení rodiny. Zn. 434 Váž-
ně.
 Osamělá, 66 let, žena, střední po-
stavy, ráda pozná milého muže, který 
je taky sám. Zn. 435 JM.
 Muž 59/175 v PID, abst., nekuř., 
hledá ženu k váž. sezn. Bydlím v do-
mě se zahr. v. a. městě u Plzně. Zn. 
436 Samota je zlá.
 Pro kamarádku, 69/173, štíhlá, 
Ryba, vdova, bezdětná, s domkem 
Toužim. Hledám hodného nekuřáka, 
trochu kutila, s autem. Ve dvou je 
líp. Opora, úcta, porozumění. Najde 
se? Volat po 20. hod. Zn. 437 tel. 
728 386 538.
 Vdovec po 60, v důchodu, hledá 
ženu pro společné žití. Zn. 438 tel. 
605 129 588.
 Jihočeška, 73 let, hledá parťáka(č-
ku), na poz. zájezd do Izraele. Příro-
da, cestování. Splnit si sen. Zn. 440 
tel. 732 538 941.
 Já 28 let, slečna, hledám lásku, ně-
hu, sex i zábavu. Ne lež a přetvářku, 
Tak se ozvi! Jsem ve VT. Zn. 442 
Čekám.

 48/ tmavovlás., hledá zral. muže, který 
by vnesl do mého života lásku a světlo. 
Mom. ve VT. Zn. 441 Naděje.
 Starší šarmantní muž hledá silně 
eroticky založenou ženu. S vlastním 
zázemím k častým a dlouhým schůz-
kám. Nejlépe ze střední Moravy, jen 
SMS. Zn. 439 tel. 731 010 196.

Různé

 Prod. uče. Šaman techniky rituali 
nová, Andělé strážní duchová nová, 
Tajný příběh spasitele nová, Mod-
litby od srdce nová. Zn. 443 tel. 
704 527 948.
 Vyměním dr. garsonku ve vých. 
Čechách za malý bytv i obecní, kde-
koliv. Zn. 444 Nebo koupím.

 Poznejte štěstí a lásku s mu-
žem z Bavorska. Institut Arendas 
774 066 171, www.vdejsedobavor-
ska.cz  (006)
 Naděje na novou lásku Tel.: 
773 299 789, www.hesa.cz  (011)
 Rozvedený muž s bytem hledá 
vážnou známost. Zn. Upřímnost. tel. 
739 276 576.
 Muž 62 let hledá věřící ženu, 
dobrou kuchařku, zájmy lyžování, 
toužící ještě moc po lásce. Zn. tel. 
776 724 000.
 Rozvedená, 47/163/67, slušná, 
pracovitá, by ráda poznala hodného 
a spolehlivého pána do 65 let z okr. 
Hod. který by jí byl oporou. Zn. tel. 
737 749 239.
 Muž, 34 let, svobodný, zajištěný 
s vlastním domem, hledá ženu milou, 
zábavnou na společný život se spous-
tou výletů. Zn. tel. 603 394 125.
 Důchodce, 63/175, hledá pří-
telkyni Louny a okolí. Zn. tel. 
722 148 063.
 Nekuřák, 72 /170, hledá hod-
nou kamarádku z Plzeňska. Zn. tel. 
728 286 867.

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

Inzeráty v  tomto čísle s  tímto 
označením  jsou  po dány pro-
střednictvím SMS, NEZASÍLEJTE 
NÁM PROTO PÍSEMNÉ ODPO-
VĚDI ANI JINÉ NABÍDKY PRO 
INZERENTY, inzertní oddělení 
nemá adresy a  nemůže nabídky 
předat. S  inzerentem se můžete 
spojit pouze telefonicky na  te-
lefonním čísle uvedeném v  kaž-
dém inzerátu.

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!

vhodný partner

BERAN

BÝK

BLÍŽENCI

RAK

LEV

PANNA

VÁHY

ŠTÍR

STŘELEC

KOZOROŽEC

VODNÁŘ

RYBY

Hodíte se k sobě?
Každé znamení zvěrokruhu má určité 

charakteristiky a  preference, podle nichž lze 
odhadovat, jak bude fungovat ve vztahu k ji-
ným znamením. Díky tomu lze říci, kteří lidé si 
budou lépe vyhovovat v partnerském vztahu. 
Následující tabulku však berte jako informa-
tivní, záleží totiž i na tom, ve kterém dekanu 
toho či onoho znamení jste se narodili a pře-
devším 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 ná-
zory odborníků diametrálně liší. Někteří jejich 
soužití vůbec nedoporučují, jiní právě na-
opak, protože se partneři mohou za určitých 
okolností vhodně doplňovat. 

Planety  a jejich vztahy   ukazují před-
poklady, tendence a  sklony  k  jednání 
a  chování jednotlivce, nezapomínejte, 
že člověk má sílu změnit svůj osud.

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, 
pornogra� i, a odmítnout otištění inzerátu bez udání důvodu.  Značku inzerátu uvádějte co nejkratší.  
 Rámeček na konci poslední řádky inzerátu nevyplňujte.  Nezveřejňujeme žádosti o � nanční 
výpomoc.  K žádosti o zveřejnění inzerátu přiložte poštovní známky v hodnotě 23 Kč.  Zveřej-
níme pouze inzeráty na kupónu a s přiloženými známkami!  Adresy inzerentů nesdělujeme.  Ter-
mín 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 archi-
vací, evidencí  a použitím osobních údajů k zajištění a realizaci objednané inzerce. S osob-
ními údaji nakládáme dle zákona GDPR a nepředáváme třetím stranám.  Cena SMS 50 Kč.
Doporučujeme čtenářkám, které se seznamují prostřednictvím inzerátů, aby při prvním kon-
taktu (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 hla-
vičkou POSTE RESTANTE, případně si odpovědi nechaly poslat ke svým známým. 

Kupón pro bezplatnou inzerci
Text maximálně 100 písmen. Přiložte poš-
tovní známky v hodnotě 24 Kč, pište čitelně. 8

Zn:

Jméno:

Adresa:

PSČ:

NEVYPLŇUJTE

GDPR – ochrana 
osobních údajů – při 
podání inzerátu sou-

hlasím se zpracováním 
osobních údajů

Váš podpis:

__________

Ezoterické knihkupectví Spiritu – 
www.knihyesoterika.cz

Sháníte nějaké knihy z oblasti ezoteriky? Pak navštivte naše internetové knihkupectví, 
které plní virtuální regály knihami o tajemnu, duchovnu, 

astrologii, věštění, ale například také o zdraví z přírody, sebezdokonalování a mnohé 
další. Pokud nemůžete nějakou knihu sehnat, my ji určitě máme.

Obchodní 
modulový inzerát

Nabízíte zboží, prodáváte nebo něco 
kupujete, chcete prezentovat své služ-
by. Využijte výhodný modulový inzerát. 
Za jednotnou cenu získáte přesně určený 
inzertní prostor. Můžete tak sami formu-
lovat svůj text i  gra� ckou úpravu (text 
tučně, rámeček apod.) – a to hlavní – víte 
předem, kolik vás to bude stát. Pro větší 
inzeráty lze moduly sčítat.
Jak si objednat MODUL-INZERÁT, o  roz-
měru 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.

Vydavatel si vyhrazuje právo nezve-
řejňovat inzeráty nabádající k  rasové 
nesnášenlivosti, extrémismu a  porno-
gra� i i odmítnout otištění inzerátu bez 
udání důvodu.
ZA  OBSAH A  KVALITU SLUŽEB NABÍZE-
NÝCH V INZERCI REDAKCE NERUČÍ.
Ceník vám zašleme na  požádání. Spirit, in-
zertní oddělení, Ve  Stromkách 10, 400  10 
Ústí n. L., telefon a fax: 472 742 253,  e-mail: 
inzerce@spirit.cz

Placená inzercePlacená inzercePlacená inzerce

SMS SEZNAMKA
stručný návod jak podat SMS inzerát

Napište SMS ve tvaru: SLUZBA mezera 88474 mezera text inzerátu
příklad: SLUZBA 88474 Vdo vec 65/175 hleda pritelkyni z Prahy. Zn. Vaše telefonní číslo.

Pište bez háčků a čárek, nepište celé velkými písmeny. Viz příklad!!!

Odešlete na číslo 900 20 50
Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS však nesmí být delší než 120 znaků. Každá odesílaná SMS 
může mít maximálně 120 znaků (u SMS s diakritikou rozdělí mobilní telefony text do kratších zpráv, 
protože diakritika (háčky, čárky) zabere ve zprávě několik znaků). Odeslání SMS delší než 120 znaků – 
text je pak rozdělen do více zpráv, které jsou samostatně účtovány vaším operátorem. Například zpráva 
o délce 121 znaků je rozdělena do dvou zpráv, platíte tedy 2 zprávy. Vámi zaslané inzeráty (kupony, 
SMS) neupravujeme (s výjimkou evidentních překlepů a gramatických chyb).
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.

Cena za odeslání SMS zprávy
je 50 Kč vč. DPH

 Chcete se ZBAVIT  JAKÉHOKO-
LI TRÁPENÍ? „Byla jsem na tom 
hůř než Vy...,“ dnes MÁM VŠE, 
po čem jsem toužila. 
Pište jméno+naroz. a DŮKAZEM 
Vám BUDE Váš VYŘEŠENÝ PRO-
BLÉM! T: 773 231 594. (002)
 Věštírna u Andělské SANDRY – lin-
ka 906 55 99 25, cena hovoru za mi-
nutu 55 Kč. Jsem kartářka a věštkyně 
i čarodějka SANDRA. Pracuji s taroty, 
kyvadlem a věšteckou koulí.  (008)
 PAVEL VNUČKO – věštec, léčitel 
a exorcista.
Zklidňuji psychiku, bolesti, dobíjím 
ozdravné energie, navrhuji léčbu.
Dále ruším kletby, odvádím zbloudilé 
duše, čistím domy, pozemky atd.
Nebojte se zavolat, najdeme cestu. Tel. 
728 438 006 (009)
 KARTY – KYVADLO – KOUZ-
LA: Výklad karet na lásku, vztahy, pe-
níze a zdraví. Roční výklad na každý 
měsíc, odpověď na otázky kyvadlem. 
Řešení problémů pomocí magie a kou-
zel, zrušení kletby. Volejte, pište tel. 
775 901 978  (012)

Různé RůznéRůznéRůzné


