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SEZNÁMENÍ

Astrokoutek

Muži hledají

● Astroložka Gita: Odhalím budoucnost vaší lásky! Hvězdy vědí vše. Volejte na 906 70 30 35 (kód 18UCC)

 57/191/štíhlý, sympatický, tolerantní nekuřák
hledá ženu. Východní Čechy, Chrudim, Kutná
Hora. Zn. 607 715 560.
(3390)
 Jsi také sama? Ozvi se 70letému vdovci
od Českého Těšína, ﬁn. zajištěnému, nekuřákovi.
Mám rád výlety, návštěvy termálních lázní, hrady, zámky, tanec, mazlení i sex. V létě grilování,
zpěv, zahrádka. Auto/turistika. Můžeš být z celé
ČR, mladší i starší. Zn. Ozvu se všem. (3391)
 Rozvedený, 60/180/92 v důchodovém věku
hledá přítelkyni do 70 let z Olomouce a okolí
na kulturu, přírodu, cestování. Mám rodinný domek. Zn. 735 001 728.
(3392)
 Láska kvete v každém věku a ve dvou se lépe žije.
Jste-li sama a chcete to změnit, tak napište 75letému,
vitálnímu vdovci/kutilovi, nek./nealko. Český Těšín,
Třinec. Zn. Frýdek-Místek a okolí.
(3393)
 Nabízím dobré zázemí ženě od 60 – 65 let,
nekuřačce. Jsem slušný muž 180/65 v domečku
s 12letou dcerou ve střídavé péči. Budeme se
na tebe těšit. Zn. 777 092 766.
(3394)
 Hledám spřízněnou duši kolem 50 let pro vše,
co nám život nabízí a bere. Vše je jen na nás. Zn.
731 852 606.
(3395)
 50/176 v ID hledá kamarádku. Později možná
více. Jsem svobodný, bezdětný, plně soběstačný.
Celá ČR. Zn. Štěstí.
(3396)
 Muž 61/182/štíhlý, nekuřák, bez dluhů,
s bytem by rád poznal ženu pro společné toulky přírodou i životem. Příbram a okolí. Zn.
723 088 908.
(3397)
 78letý vdovec, nekuřák/abstinent, zdravý,
ﬁnančně zajištěný, bydlící v RD sám hledá ženu přiměřeného věku. Přistěhování možné. Zn.
732 110 414.
(3398)
 Samota je zlá, bez lásky je život smutný.
Proto hledám ženu veselou, mladšího ducha,
klidné povahy s kladným vztahem k zvířatům
a zahrádce. Vzájemná opora a pomoc. Já vdovec
79/172/78, nekuřák, motorista. Bydlím v RD.
Havířov, Ostrava. Zn. Znalost SMS nutná.
(3399)
 Hledám milou přítelkyni do 52
let pro dlouhodobý vztah. Je mi 52
let/175 cm vysoký, jmenuji se Standa Páv a jsem epileptik/musím chodit mezi lidi. Spolu do společnosti,
na plesy, hrady a zámky. Ústí nad
Labem, Teplice. Zn. 704 522 291.
(3400)
 60letý, rozvedený, bez závazků hledá ženu
na cestu životem. Nikdy není pozdě začít znovu.
Samota je zlá a tak mi napiš, odpovím Ti. Nabízím lásku, věrnost, odpovědnost. Zn. Severní
Čechy, Praha.
(3401)

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.

● Kyvadlo, runy, numerologie –
pan Gabriel. Ptejte se na práci a finance! Pište SMS s kódem 96GFP
na 904 30 46
● KDE A KDY NAJDETE TOHO
PRAVÉHO? Vše vyčtu v kartách.
22let praxe. Paní Radka. Volejte
906 70 30 35
(kód ENX66)
● VĚDMA DEBORA:
Umím věštit. Prostě
umím. Mé věštby vždy
vycházejí. Nebojte se
mě zeptat! Volejte na
906 70 30 35 nebo mi napište SMS s
kódem HVK70 na 904 30 55
● BRÁNA BUDOUCNOSTI SE
OTEVÍRÁ! Co vás čeká? Čarodějná
věštkyně Hekaté. Pište mi SMS s kódem 39HRX 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

 Prošedivělý, rozv., nekuřák, sympatického, mladšího vzhledu, ovšem již s bříškem,
68/175 hledá osamocenou, příjemnou ženu,
která by samotu chtěla vyměnit za příjemné
stáří ve dvou, kde nechybí láska, pohlazení,
mazlení i trochu sexu. Ty ne obézní, alkoholička, kuřačka cigaret, hašteřivá, bez zázemí.
Věk od 58 – 65 let. Odepíši jen na delší SMS,
MMS. NA, HK, RK, ÚO a okolní regiony. Zn.
604 356 444.
(3402)
 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. (3403)
 Vdovec 68/165/68, s bytem 2+1 hledá hodnou
a rozumnou ženu/ne silnou. Jsem sám, auto nemám, kouřím, ale ne doma. Nové Město na Moravě. Vánoce spolu. SMS. Zn. 608 032 752.
(3404)
 Hledám seznámení s ženou, která je sama a je
z Moravy. Já 50/175/80. Mám rád přírodu, děti
a psa. Hledám veselou ženu, na věku mi nezáleží. Prosím napiš! Zn. Samota je hnusná. (3405)
 Důchodce 75/160, abst./nek. hledá ženu, která
nezklame a nehledá jen bohatství. Zklamání už
bylo dost. Praha a okolí, čekám. Zn. Mohu doufat?
(3406)
 63letý muž, abst./nek. rád potká kolegyni,
dobrou dámu s dobrým charakterem, která používá spirituální věštění. Dačice, Moravské Budějovice. Zn. 721 427 817.
(3407)
 Obyčejný horník 178/76 hledá na vážné seznámení obyčejnou ženu od 40 – 55 let. Jsem ﬁnančně zajištěn. Nechci ﬂirt, ale jen vážně. Zn. Celá
ČR.
(3408)
 Muž „Panna“ hledá kamarádku, léčitelku, čarodějku, která umí léčit DIA a nespavost. Bydlení u tebe, platonický vztah. Jsem 69letý/174,
nek./abst., smutný, sám, věřící. SMS. Zn.
704 527 948.
(3409)
 Muž čerstvě po padesátce hledá ženu, která
už nechce být sama. Děti odrostly a já zůstal
sám. Chybí mi láska a pohlazení. Když je srdce smutné, není štěstí. Zn. Odepíši všem.
(3410)
 Hledám ženu přiměřeného věku, s kterou chci
prožít stáří. Vdovec 53/178/75, kuchař, zdravý
a pracovitý, narozený ve zn. „Raka“. Výměnou
pár dopisů. Jen tak můžeme. Zn. Získat jeden
druhého.
(3411)
 Tomáš 25/183, momentálně ve VT hledá touto
cestou ženu, která ho pochopí. Chybami se člověk učí. Zn. Ozvi se mi.
(3412)

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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Ženy hledají

Zkvalitňujeme služby našim čtenářům

 Pro pěkné chvíle ve dvou, na cestování a výlety hledám fajn chlapa/pohodáře, který mě bude
mít rád takovou, jaká jsem. Pánové, kteří jsou zadaní, nebo jim jde jenom o sex, prosím nevolat!
Jsem plnoštíhlá blondýnka, 49/162/kuřačka. Jen
severní nebo jižní Morava. Najdu Tě konečně?
Zn. 736 272 678.
(3413)
 Vdova 73/158/60 ráda pozná čestného muže/nekuřáka, přiměřeného věku, který též touží
po lásce, hezkém přátelství a úniku ze smutné
samoty. Nejlépe z Ústeckého kraje. UL, TP, DC,
LT. Zn. Trochu štěstí.
(3414)
 Jsem 72letá vdova z Ostravy, která hledá
upřímného, dobrosrdečného, věrného přítele, ﬁnančně zajištěného, motorista vítán. Příroda, kultura, hudba. Vzájemná úcta a porozumění, náruč
plná lásky. Zn. Úsměv.
(3415)
 Vdova 68/157 ráda pozná hodného a pohledného přítele/nekuřáka od 66 – 70 let, s autem.
Prosím jen Teplice v Čechách a okolí. Volat
po 18. hodině. Zn. Existuješ?
(3416)
 Vdova 64/158 hledá na vážný vztah hodného
přítele/nekuřáka s autem a vyřešenou minulostí.
Mé zájmy jsou zahrádka, kolo, hudba, cestování
po ČR. Jen severní Morava. Zn. 702 483 210.
(3417)
 Najde se v dnešní době upřímný, hodný, rozumný muž, který dokáže mít rád a umí dát
lásku? Ať přijede, ozve se 71leté/155 ženě. Ale
jen ten, který má opravdu vážný zájem o seznámení. Společné Vánoce. Zn. 739 145 874.
(3418)
 SŠ 78/164/60, sportovního typu hledá sympatického motoristu/SŠ od 180 cm výšky. Výlety
do přírody a za kulturou po celé. Zn. České republice.
(3419)
 Svobodná, 70letá žena hledá pána s chalupou.
Mám božskou postavu a nemám komu smažit
řízky. Bez sexu. Zn. Dopis s adresou. (3420)
 Rozv., 60/165 by ráda poznala upřímného muže, který je také sám, chtěl by mít klidný domov
a strávit společně krásné Vánoce. UB, UH, ZL,
HO, KM. Zn. Těším se!
(3421)
 Hledám hodného, slušného, zajištěného muže se vztahem k přírodě, houbaření, chalupaření
od 65 – 70 let/170 výšky. Jsem pohledná, slušná
vdova 68/165/kuřačka. Nechci ﬂirt, faleš a podvod. Volat večer. Ne SMS. Jen slušní muži. Zn.
734 100 247.
(3422)
 Seniorka ráda pozná kamaráda/přítele k občasnému setkávání a výletům. Věk nad 68 let.
Severní Morava. Zn. 704 759 434.
(3423)
 Pohledná žena 56/170/73 hledá nezadaného muže/nekuřáka s autem. VČ, JM. Zn.
603 393 632.
(3424)
 Zůstala jsem sama v útulném domku se zahradou. Smutná vdova na kraji důchodu ráda uvítá
korektního muže. Morava. Zn. Nekuřák vítán.
(3425)
 Pohodová žena 65/168 hledá hodného, upřímného muže/nekuřáka od 60 – 65 let. Samota
tíží, Vánoce se blíží. Východní Čechy. Zn.
722 415 411.
(3426)
 Hledám muže na vážný vztah. Vzájemná opora bez lží. Jsem 75letá žena/172 cm vysoká. Samota je zlá. Zn. S pokorou.
(3427)
 Vdova 71/155/plnoštíhlá, nekuřačka ze střední
Moravy ráda pozná muže/nekuřáka, přibližného
věku, kterému nevadí život na vesnici. ŘP vítán.
Zn. 731 082 339.
(3428)
 Nekuřáku, hochu, hochu – co teď. Sedni
a zavolej! Já kouzelná, milá, co má ráda všechno a hned. Já 77/164/74. Vy a já, to přeci oba
zvládneme perfektně. Těším se, bude to paráda.
Vše mám. My dva a tuli, tuli. Severní Čechy. Zn.
608 936 618.
(3429)
 Hledám přítele na občasné schůzky a výlety.
Já SŠ/67/168. Zn. Lounsko.
(3430)
 Svobodná žena 45/163/60 ráda pozná rozumného, dobrého muže od 47 – 60 let. Ráda jezdím
po zámcích, miluji historii a srandu. Sympatie
musí být oboustranná. Stát při mně. Jihomoravský kraj. Zn. 737 749 239.
(3431)
 Svob., 62/168 hledá muže do 65 let, s autem.
Může být romské národnosti. Několik let jsem
sama a už nechci trpět. Chci s tebou prožívat to
o co jsem přišla. Pomoz mi a zastav. Zn. To utrpení.
(3432)
 Jsem bílá Romka, slušně vychovaná, na úrovni, plnoštíhlá nekuřačka a hledám přítele od 68
let. Je mi 72 let. Vánoce spolu Ty a Já. Sex nevyhledávám. Pokud je ti smutno, ozvi se. Pouze
vážně a do konce života. Vysočina, Žďár nad
Sázavou. Zn. Rozumět si.
(3433)
 Pro svou jedinečnou 51letou kamarádku nar.
ve zn. „Panny“ hledám hodného, slušného, toler., něžného, pozorného, ohledupl. muže, aby se
na něj mohla ve všem spolehnout. Měl by mít
smysl pro legraci, ale také pro povinnost. Měl
by vypadat jako postava z Rozbřesku Carlise
Cullen, nek./abst., výška 186 cm, věk od 40 – 51
let. Může být obvodní lékař. Pokud to nevadí,
kamarádka je nezaměstnaná a stará se postiženou
dceru. RD s malou zahrádkou vítán. Zn. Láska,
cit, porozumění.
(3434)
 Ing. hledá podnikatele/vysokoškoláka, nek.,
nad 63 roků, který má zájem se mnou žít a udělat si pobočku své velké ﬁrmy v Jihlavě. Bydlím
v Praze. Zn. 723 199 977.
(3435)
 39/162/58, veselá, milá, romantická hledá
kamaráda/přítele. Chci milovat a být milována.
Foto potěší. Zn. Sexík.
(3436)
 Jsem úplně normální holka, která nehledá virtuální lásku, ale zcela normální vztah, v kterém
budeme mít pochopení jeden pro druhého, se
vzájemnou oporou v dobrém i zlém. Je mi 33 let.
Zn. Napíšeš?
(3437)
 Pohledná 32letá blondýna, momentálně ve VT
hledá vážný vztah. Někoho, kdo mi bude oporou.
Budu se těšit až napíšeš. Napíšeš? Zn. Šance.
(3438)

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!

ženy hledají

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.
 27/174/tmavovláska hledá muže, který si bude
horlivě střežit vše, co mu patří a stejně bude i milovat. Jsem ve VT. Zn. Existuješ?
(3439)
 Já 23/170/60. Jsem sexy, temperamentní brunetka, momentálně ve VT a hledám staršího muže, ne vězně. Zn. Hravé koťátko.
(3440)
 45letá, mladšího vzhledu, štíhlá, mom. ve VT
hledá ﬁnančně zajištěného muže, který by mě
mohl podporovat a psát. Časem i víc. Zn. Najdu
Tě?
(3441)
 Prsatá, 31letá blondýna, tč. ve VT hledá vážný
vztah. Někoho o koho se mohu opřít. Budu se
těšit až napíšeš. Eva. Zn. Osamělá.
(3442)
 42letá žena, která ráda píše dopisy by ráda našla milou paní, která si se mnou bude dopisovat.
Zn. Svěřovat se jedna druhé.
(3443)
 72letá Brňanka hledá věřící kamarádku z Brna. SMS neposílat. Zn. 734 680 771.
(3444)
 76letá důchodkyně hledá obyčejnou kamarádku z vesnice/není podmínkou, která už zůstala
sama. Kamarádky i sestra mi již pomřely. Dobře
se seznámit, důvěřovat si. Můžeme potom spolu do domova důchodců. Jen okolí Domaslovic,
Vojkovic. Volat po 16. hodině. Zn. 605 738 929.
(3445)
 34letá blondýnka hledá dopisování, ať s ženou
nebo mužem, ničemu se nebráním. Sportovní postavy. Ráda se přiučím novým věcem. V ničem
nemám zábrany. Zn. Snad najdeme společnou
řeč.
(3446)

Byty, bydlení

byty, bydlení

 Hledám dlouhodobý podnájem, větší byt/domeček na požadované slušné úrovni s možností
odkoupení do OV formou splátek. Máme pejsky,
jsme slušná, mladá rodina. Moc to spěchá. Zn.
735 894 550.
(3447)

Prodej, koupě

koupě, prodej

 Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání, i samostatné dekrety k těmto. Též
z období socialismu. Stačí SMS, zavolám. Zn.
608 420 808.
(3448)
různé

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.
(3449)
 Hledáme do rodiny babičku, která nemá nikoho a uvítá novou rodinu, která jí bude ve všem
oporou. Jen vážné nabídky. Společné Vánoce.
Zn. 735 894 550.
(3450)
 40letý muž se psem hledá na klidném místě
k pronájmu chatu/chalupu na Silvestra. Možno
i na 14 dní. Zn. 773 477 494.
(3451)
 Prosím dámu, která byla v září svědkem nehody dveří ve vlaku z Hulína do Otrokovic, ať se
ozve na telefon. Zn. 731 010 196.
(3452)
 Kdo pomůže se stálými bolestmi mezi pupkem a rozkrokem? Stálá plynatost, neschopnost
vyprazdňování. Dráždivý tračník, bolesti. Zn.
603 938 138.
(3453)
 Nabízím časopis Spirit za 7 let a to za léta
2009-14 a 2016. 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. Lze volat v odpoledních hodinách. Kdo se nedovolal,
ať opětovně vytočí číslo. Zn. 412 586 675.
(3454)

vhodný partner

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

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.
(084)
 Výklad karet po telefonu 721 806 275.
Rituály SKYPE: anoli2052.
(101)
 Odvádím přivtělené zbloudilé duše,
i z míst, ruším uhranutí na vztah, práci,
zdraví, uhranutí psů i domů. Předpovídám budoucnost. Pracuji s kyvadlem
a po telefonu od 8-12. Magda tel.
607 870 960.
(126)
 „VĚŠTKYNĚ-VĚŠTÍM OTÁZKY,
ODVÁDÍM DUŠE.“ Práce na dálku.
737 807 108.
(128)
 Ukončuji utrpení na lásku se všechno
mění. Terapeuticko-léčitelské služby.
777 000 263.
(130)
 Pomocí karet rada, naděje, odpověď
poštou. Tel. 732 526 688.
(131)
 Karty-Kyvadlo-Magie na lásku, vztahy, zdraví, peníze, kletby.
775 901 978.
(132)
 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.
(133)
 Při mé 33l duch. cestě mě byl
„zjeven k opatrování“ určitý DÁVNÝ, ZAPOMENUTÝ, TAJEMNÝ
a UNIKÁTNÍ ENERGET. Proces,
KTERÝ vyčistí-vyřeší JAKOUKOLI
situaci K VAŠEMU PŘÁNÍ. „Budete
to Vy, koho SI vybere..?“ Tak napište jm., datum naroz. T-773 231 594.
(utrpení, jsme si naočkovali my
a církve).
(134)

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

