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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
Muži hledají
 Pražák 68/190 by rád poznal ženu, která
nechce být sama. Nehledám krásu ani majetek,
jen pohodu. Jsi-li štíhlá/plnoštíhlá, tak mi napiš.
Zn. 604 541 836.
(0501)
 46/188 hledá přítelkyni/trošku rockerku,
citlivější povahy, kuřačku. Střední Čechy. Zn.
739 959 234.
(0502)
 Sympatický, 45letý muž s autem hledá ženu na pěkné chvíle. Zlínský kraj. Zn.
730 997 572.
(0503)
 Rozvedený 68/168/85 hledá ženu do 65 let/
štíhlé postavy, nekuřačku, pro pohodový život.
Pouze TP a okolí. Zn. 702 053 599.
(0504)
 Hledám přítelkyni od 54 – 58 let z okresu
CR, PU, ZR. Jsem rozvedený, všestranných zájmů. Zn. 605 548 243.
(0505)
 Muž 50/175/75, svobodný, v PID, zajímající se
o přírodu a vše pěkné rád pozná ženu na přátelský
vztah. OV a okolí. Zn. 737 973 699.
(0506)
 58/184/SŠ, rozvedený, rozumný a moderní muž z Ostravy hledá sympatickou ženu
do 52 let/drobné postavy, nejraději blond. Zn.
731 178 582.
(0507)
 Svobodný Róm 48/165 nehledá krásu ani
majetek, hledá hodnou ženu, která ví, co život
ještě chce! Zn. 720 218 976.
(0508)
 Zdravý, štíhlý nekuřák s autem by si rád
našel přítelkyni. Je mi 70 let. Pardubický kraj,
Vysočina. Zn. 605 395 130.
(0509)
 52letý muž hledá ženu. Zn. 737 307 670. (0510)
 K hezkému stáří hledám hodnou, hezkou, plnoštíhlou seniorku s bydlením. Já 73letý senior,
nek./abst. Rád se mazlím. Střední Čechy. Zn.
730 691 638.
(0511)
 Muž 47/177/82 hledá přítelkyni z Blanska
nebo Brna. Zn. 605 435 063.
(0512)
 Rozv., 72letý nekuřák/nealko hledá veselou
kamarádku/nekuřačku do 72 let/XL postavy.
Tanec, káva, výlety. Lázně Bohdaneč, Přelouč
a okolí. Napiš. Zn. 736 428 817.
(0513)
 Honza 37/182/83 hledá věrnou dívku od 18
– 30 let, která chce vážný vztah a rodinu. Pokud
máš závazek nebo menší zdravotní omezení nevadí! HK a okolí. Zn. 777 075 630.
(0514)
 48/175/sportovní postavy, ze Šumavy hledá
ženu na vážné seznámení. Můžeš mít jedno dítě.
Pouze vážný vztah a pokud možno pište od jižních Čech. Zn. 721 917 833.
(0515)
 Obyčejný, 37letý romantik hledá dívku max.
do 30 let k vážnému seznámení. Pokud jsi věrná
a z Královehradeckého kraje napiš mi. Můžeš
poslat i foto. Zn. 603 761 667.
(0516)

Kontakt
741 253,
989, inzerce@spirit.cz,
redakce@spirit.cz, www.spirit.cz
www.spirit.cz  17. února–23. února
Kontakt redakce:
inzerce: 472 742
Astrokoutek

Zkvalitňujeme služby našim čtenářům

VELKÝ ŽIVOTNÍ HOROSKOP!
Znám vaši budoucnost!
Astroložka Helga. Zavolejte
mi na 906 70 30 35 kód MNX98

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!

● Mapa BUDOUCNOSTI! Je v ní napsáno, co vás čeká! Zjistěte to hned! Pište
SMS ve tvaru 99CPC a text na 904 30 46
● Jasnovidná Dalila. VELKÁ VIZE
BUDOUCNOSTI. Co vás čeká do
konce roku? Láska, práce, finance. Zjistěte to HNED! Zavolejte na
906 70 30 35 kód ZRX93
● Kartářka Anastázie: PROFESIONÁLNÍ VÝKLAD KARET 8-24 hod.
Nahlédněte do budoucnosti své lásky!
Volejte 906 70 30 35 nebo pošlete SMS
na 904 30 55 s kódem 96LTU a tvůj text!
VELKÉ PLÁNY V NOVÉM ROCE? Paní Debora.
Nechte si vyložit karty! Napište SMS ve tvaru 82XGH
a text 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

 Rozvedený senior z Brna rád pozná sympatickou partnerku k společnému žití v mém
domě. I která třeba potřebuje pomoc. Zn.
722 370 221.
(0517)
 Muž 64/174 z Liberce hledá plnoštíhlou přítelkyni z LBC nebo JBC. Zn. 737 422 418. (0518)
 Pohledný, zajištěný muž 44/175 hledá ženu/dámu na úrovni k výletům, sexu, cestování.
Dlouhodobě. Zn. 730 617 970.
(0519)
 Hezký fešák, pohledný sympaťák 45/178
hledá maminku na mateřské na hezké milování.
Odměna. Zn. 730 654 912.
(0520)
 43letý Jirka, bez závazků, nekuřák z Ústeckého kraje hledá prima ženskou, co miluje venkov,
práci na zahrádce a umí vařit. Potřebuješ-li něhu
a pohlazení ozvi se mi. Zn. 607 146 506. (0521)
 44letý, rozvedený, pohledný kluk hledá milou, veselou ženu, co miluje přírodu, romantiku
a hledá opravdovou lásku. Zn. 735 522 273.
(0522)
 Rozvedený muž/nekuřák 65/175 hledá ženu
ze ZL, HO, KM, UH. SMS. Zn. 732 906 558.
(0523)
 Jsem Róm 44/180/90, prý pohledný, pracovitý, ale zklamaný z Ostravy. Hledám konečně
trochu pohlednou ženu, které nevadí barva pleti. Zn. 792 410 957.
(0524)
 40letý muž hledá hodnou, štíhlou ženu/nekuřačku od 30 – 39 let na vážný vztah. Boskovice, Konice, Jevíčko, Mor. Třebová a okolí.
Zn. 605 303 918.
(0525)
 Muž 58/174/75 hledá starší paní/vdovu erot.
založenou, do 75 let, která se ještě ráda miluje.
Havířov. SMS, MMS. Zn. 732 830 071. (0526)
 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.
(0527)
 Rozvedený 47/174/86, nekuřák/abstinent,
upřímný hledá přítelkyni/nekuřačku z Pardubic. Zn. 733 400 835.
(0528)

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.

Kupón pro bezplatnou inzerci
Text maximálně 100 písmen. Přiložte poštovní známky v hodnotě 20 Kč, pište čitelně.
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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.
 Ahoj. Sympatický muž 40/180/102 hledá
obyčejnou, pohlednou ženu/mamču, která stojí
o vztah. OV, FM. SMS. Zn. 702 865 881. (0529)
 Hledám paní z celé ČR s větším/horním objemem. Jsem rozvedený, 77/177/88, nekuřák. Jedná
se o trvalý vztah. Zn. 702 849 750.
(0530)
 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.
(0531)
 Hledám obyčejnou ženu do 55 let na nezávazné
navštěvování. Krásu nehledám. Může být cizinka,
Romka, invalidní. Okolí Varnsdorfu, Šluknov. Vše
podle dohody. Zn. 604 916 817.
(0532)
 35letý Martin hledá kamarádku z Mladé Boleslavi. Navzájem si podat ruku a jít společnou
cestou životem. Zn. 608 804 816.
(0533)
 60/167. sympatický, pohodový muž hledá ženu od 50 – 60 let. LB, JC, JB, ZA. Zn.
605 544 291.
(0534)
 Rozvedený nekuřák 58/180/86 by rád poznal menší ženu/ne silné postavy z Prahy na pohodový, vážný vztah. Osobní setkání napoví.
SMS. Zn. 739 337 517.
(0535)

Rozvedený
středoškolák,
nekuřák,
70/166/70 z Liberecka hledá sympatickou nekuřačku, která má ještě chuť žít a ne přežívat.
Zn. 721 565 894.
(0536)
 Rozvedený, 43letý sympaťák z Liberce hledá ženu z Liberce a okolí. Těším se na odpověď. Zn. 739 624 800.
(0537)
 Jsem štíhlý kluk, obyčejný řidič. Je někde
na Moravě beruška, co by takového řidiče kamiónu ve středních letech chtěla? SMS prosím.
Zatím díky. Zn. 607 333 834.
(0538)
 55letý/svobodný muž hledá ženu z okresu
Uherského Hradiště. Zn. 775 053 578. (0539)
 „Beran“ hledá „Vodnářku, Lvici, Střelkyni“ do 64 let z východních Čech. Láska kvete
v každém věku. Zn. 792 262 558.
(0540)
 Hledám „BI“ ženu se zázemím, ke které
mám úctu a které bych si vážil. Více si zavoláme. Já muž, 58 let. Chrudim, PCE a okolí. Zn.
732 523 185.
(0541)

Ženy hledají

ženy hledají

 Žena plnějších tvarů z Děčínska ráda pozná muže do 60 let také z Děčínska. Zn.
704 505 932.
(0542)

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
BÝK
BLÍŽENCI
RAK

8/2018

 60/169/plnější postavy hledá kamaráda.
Pokud možno vyššího, z Brna a staršího. Zn.
732 554 770.
(0565)
 Jsem 46letá žena/baculka z Trutnova a hledám
pána pouze na dlouhodobý/milenecký vztah. Jen
vážný zájem. Pište. Zn. 731 301 446.
(0566)
 Rozvedená žena 68/155 hledá přítele z Kolínského okresu. Zn. 311 213 567.
(0567)
 55letá, milá, hezká hledá příjemného
přítele. Zajdeme na pivečko? Ostrava. Zn.
604 541 521.
(0568)
 Najde 56letá žena „Lvice“ upřímného muže
do 60 let? Východní Čechy. Zn. 736 711 314.
(0569)
 66letá/SŠ, rozvedená, vyšší/plnoštíhlá od Brna hledá pro vážný vztah vyššího
přítele s autem, který mi bude oporou. Zn.
723 428 411.
(0570)
 Hledám přítele, který má srdíčko na pravém
místě a hledá lásku. Věk 30 – 45 let. Šluknovsko. Zn. 605 110 401.
(0571)

STŘELEC

 Vdova/starší seniorka z Brna hledá slušnou
vrstevnici z BM a okolí na bezplatné, letní pobyty/rekreace. Zn. 539 012 567.
(0572)
 Důchodkyně hledá prima kamarádku, která
je také sama. Výlety, kolo, plavání. Východočeský kraj. Zn. 604 871 264.
(0573)
 67letá seniorka hledá fajn kamarádku do 70
roků. Kraj Vysočina. Zn. 720 603 512. (0574)
 Hledám ženu, opravdovou kamarádku,
může být i „L“, ale milování pouze duševní. Jsem 68/162/68 Pražačka. Celá ČR. Zn.
606 166 627.
(0575)

KOZOROŽEC

různé

LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR

VODNÁŘ
RYBY
 Rozvedená žena z Moravy hledá abstinenta,
pohodového muže do 63 let. Zn. 703 123 750.
(0543)
 50letá, upřímná, sympatická žena z východních Čech ráda pozná pohodového muže
kolem 50 – 56 let pro život i do nepohody, který vnese do mého života radost a smích. Zn.
731 912 513.
(0544)
 Žena 49/155/plnější postavy hledá fajn protějšek. Může být i pejskař, co má rád přírodu,
hrady, zříceniny, tajemno. Mám dvě dcery. Zn.
Ostrava a okolí. Zn. 732 771 960.
(0545)
 Žena po padesátce/178 cm vysoká, nek./
abst. hledá kámoše, ne alkoholika od 50 – 58
let na popovídání, výlety, plavání a zábavu. PB
a okolí. Jen slušné nabídky! Zn. 721 247 337.
(0546)
 Rozvedená žena 160/65/66 hledá muže
z okolí Kroměříže pro život. Zn. 737 851 033.
(0547)
 45letá/štíhlá sympaťačka hledá obyčejného,
spolehlivého. staršího chlapíka pro hezký život.
Zn. 703 355 052.
(0548)
 Já rozvedená 60/170 hledám hodného muže
z Brna a nejbližšího okolí. Zn. 774 855 797.
(0549)
 Vdova 64/164 hledá upřímného přítele/vyšší
postavy z Novojičínska a okolí. Kuřák nevadí.
Zn. 778 714 360.
(0550)
 57/168 pro krásný vztah se vzájemnou oporou hledám hodného muže. PC nebo celá ČR.
Zn. 734 389 938.
(0551)
 Se starším pánem bych chtěla prožít pohodový život i zajímavé věci. Jsem 75letá/menší
postavy/plnější. SČ. Zn. 606 540 586. (0552)
 71letá žena hledá prima muže vyšší/štíhlejší
postavy, přiměřeného věku z Teplic a okolí. Zn.
737 904 648.
(0553)
 Hledám pro svého hodného a šikovného
synovce Tomáše 42/170/70 menší/štíhlou ženu,
nekuřačku. Zn. 603 294 440.
(0554)
 63letá/165 Jihočeška hledá prima kamaráda Jihočecha, přiměřeného věku. Časem i více.
Zn. 737 921 749.
(0555)
 Hledám přítele/kamaráda na výlety a vše
krásné v životě. Já 60/178. Jižní Čechy. Zn.
775 999 664.
(0556)
 69letá žena pro muže zajištěného, pracovně
vytíženého vytvoří vzájemné spokojené bytí
o víkendech. Praha a okolí. Zn. 734 671 398.
(0557)
 Žena hledá nezadaného muže od 58 – 65 let
ze severní Moravy. Zn. 603 331 154. (0558)
 58letá jogínka hledá kamarádství bez sexu
na výlety přírodou, popovídání o buddhismu,
józe, přírodním léčení. Turnov a okolí. Jana.
Zn. 720 351 230.
(0559)
 Žena 57/175 hledá příjemného, sympatického a šikovného muže od 58 let, pro trvalý vztah.
HB, ZD, CR. SMS. Zn. 607 261 964. (0560)
 Tajuplná žena z Venuše hledá muže z Marsu, do 55 let, kterému nechybí vnitřní kouzlo.
Jen Kladno. Zn. 603 283 013.
(0561)
 Chtěla bych prožít klidné, pohodové stáří
a vše hezké s mužem od 64 – 67 let/vyšší postavy, s autem a bytem. Já 64letá žena. Ostrava
a okolí. Zn. 608 723 379.
(0562)
 Rozvedená 69/173 z Litoměřicka hledá vyššího muže, stejně milého jako já. Zn.
606 556 236.
(0563)
 Hledám muže do 50 let, abst./nek., věřícího,
který má rád přírodu, je hodný a věrný. Jen Jeseník, Šumperk a okolí. Zn. 605 336 473.
(0564)

Různé

 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.
(0576)
 Hledám slušnou paní na výpomoc do domácnosti, která nemá bydlení a zároveň bude
součástí rodiny. Prosím jen slušné nabídky. Zn.
732 864 548.
(0577)
 Prosím dámu, která byla svědkem nehody/v
září 2017 ve vlaku z Hulína do Otrokovic, aby
se ozvala. Zn. 731 010 196.
(0578)
 Nabízím časopis Spirit a to za léta 2009 – 14
a 2016 – 17, celkem za 8 let. Najdete v něm
zajímavosti z celého světa a ze všech možných
oborů. Ať už se jedná o historii, zdraví, léčení bylinkami a prospěšné rady pro domácnost,
včetně receptů. Časopis nezklame vaše očekávání. Můžete požadovat i jednotlivé ročníky. Lze volat v odpoledních hodinách. Zn.
412 586 675.
(0579)

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)
 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.
(014)
 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.
(017)
 Výklad karet. Jana 737 623 093.
(020)

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

