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INZERCE

Kontaktredakce:
inzerce: 472
472 741
742 989,
253, redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz, www.spirit.cz  10. února–16. února
Kontakt

SEZNÁMENÍ

Astrokoutek

Zkvalitňujeme služby našim čtenářům

 Láska pro každého – Ag. HESA
773 299 789.
(019)

● SPIRITUÁLNÍ EXPERT – Zjistěte,
co vás čeká od profesionální jasnovidky
Adiny! Volejte 906 70 30 35 kód XDK36

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!

Muži
muži hledají

hledají

 Rozvedený 44/170 se rád seznámí s plnoštíhlou baculkou s dětmi,
do 50 let. Zkusíme to znovu? Zn.
733 458 763.
(0453)
 Mladou „Rybku či Račici“ pro láskyplný vztah hledá citově založený
sympatický muž/středního věku, klukovského projevu. Zn. Harmonie.
(0454)
 Vdovec hledá pohodovou ženu
ve věku kolem 70 let/+ - 5 let. Jsem
69letý nekuřák, ﬁnančně zajištěný, auto i chatu mám. Nabízím oporu ve stáří. Můžeš se po domluvě přistěhovat.
Mám vše, jen Ty mi chybíš. Odepiš
nebo se ozvu telefonicky. Zn. Pojďme
stáří žít.
(0455)
 Sympatický turista 57/175, abst./
nekuřák, mladšího vzhledu, citově založený, romantik nabízí lásku, spolehlivost a galantnost ženě. Ne z VT. Zn.
Trať PM – ČB.
(0456)
 Pracující důchodce/vdovec, 70/176
hledá přítelkyni z Klatov a okolí. Zn.
Nekuřačku.
(0457)
 Nabízím přátelství, lásku, oporu
a dobré zázemí ženě kolem 70 – 75 let/
nekuřačce. Jsem slušný muž po sedmdesátce, nekuřák/nealko., štíhlý/170 cm
vysoký, motorista, dobře zajištěný. Čestně. Morava – Valašsko. Zn.
602 966 461.
(0458)
 Spolehlivé ženě nabízím za běžný
úklid domu a pomoc v domácnosti
zdarma bydlení a stravování v rodinném domě v Brně. Vše ostatní dle domluvy. Zn. 722 370 242.
(0459)

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.

KLÍČ k BUDOUCNOSTI!
Leží ve tvém horoskopu!
Stačí poslat SMS ve tvaru
68HSV a text na 904 30 55
● ŠANCE NA LÁSKU! Kdy přijde
ta vaše! Karty znají odpověď! Zavolejte na 906 70 30 35 kód LLS92
Mapa vaší BUDOUCNOSTI i MINULOSTI!
Kartář
a jasnovidec Oliver. Spolehněte se na mou orientaciv karmických otázkách a zjistěte vše! 95 %
ÚSPEŠNOST! Volejte 906 70 30 35
nebo pište SMS na 904 30 46 s kódem
20VSR a tvůj text!
● HRDINA VAŠEHO SRDCE Kde
ho najdete? SMS ve tvaru 63GCA
a text na 904 30 55
EMA Europe sro, POBox 14, Praha05, 11005, tech. zaj. Materna, 18let+,
1min./70Kč; 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

 59/178, rozvedený, ze Zlínského
kraje hledá pohodovou ženu pro společný život na vesnici. Odkudkoliv.
Jen vážně. SMS. Zn. 732 777 059.
(0460)
 73/164/68, nekuřák hledá hodnou
přítelkyni/kamarádku, štíhlou nekuřačku, také zajištěnou, se zájmy
o cestování, dovolenou. Může mít řidičský průkaz. Mostecko a okolí. Zn.
606 546 899.
(0461)
 65letý muž, mladšího vzhledu,
s domkem hledá štíhlou ženu/nekuřačku do 45 let, bez závazků, výška
do 165 cm. Střední Čechy a okolí. Zn.
728 626 658.
(0462)
 59letý muž hledá osamělou ženu,
nejlépe ve věku od X – 58 let pro
vážné seznámení, která má volné
víkendy pro seznamovací schůzky.
Později společný život. Odpovídám
na dopisy, uveďte kontaktní adresu.
Zn. 20. 1. 2018.
(0463)
 Děda šikulka, zručný řemeslník,
67letý, ale sám hledá samotnou babču
i na pomazlení. Nekuřák. Zn. Cheb
a okolí.
(0464)
 Muž hledá kamarádku se zájmem
o ezoteriku, energ., léčitelství, astro,
entuziasmus. Volat večer po 20. hodině. Zn. 607 873 754.
(0465)
 Osamělý muž hledá ženu z Plzně a blízkého okolí, která má kladný
vztah k sexu. Ten mi moc schází! Prosím o tel. číslo a adresu. Zatím nezávazně. Zn. 722 012 978.
(0466)
 Nekuřák, starší hledá mladší ženu,
lépe bezdětnou. Pozdější přenechání
bytu možné. Zn. Jaro.
(0467)

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 23 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.
 Vdovec, Čecho/Kanaďan, VŠ
51/190/štíhlý, mladšího vzhledu,
na úrovni hledá sympatickou, hodnou
ženu od 35 – 56 let, mlad. vzhledu, pro
hezký, trvalý vztah. Dopis+foto, odpovím všem. Upřímnost, důvěra, láska,
tolerance. Jen vážný vztah. Zn. Celá
ČR a SR.
(0468)
 39/202/105, sportovně založený,
s trpkým osudem hledá ženu od 35 –
50 let. Pomůžeš mi konečně žít? Chtěl
bych vážný vztah. Zn. Najdu Tě?
(0469)
 Opravdu nenajdu kamarádku/čarodějku, která mi změní život, pomůže
a úplně vyléčí DIA? Bydlení u Tebe.
Jsem 70letý, věřící, nekuřák/abstinent.
SMS. Zn. 704 527 948.
(0470)
 Já 27letý, mladý kluk, sympatický,
citově založený hledám dívku od 30
a výš let. Zatím na dopisování a telefonování. Zn. Najde se nějaká?
(0471)
 Svobodný 32/173/90 hledá ženu
na vážný vztah, i s dítětem. Jen vážně.
Zn. Ostrava a okolí.
(0472)
 Sympatický muž 43/183/100, nekuřák hledá touto cestou lásku na celý život. Hledám ženu od 25 – 45 let,
pohodovou, pro společný život. Děti
nevadí. VT. Zn. Celá ČR.
(0473)
 Muž 39/175/80, svobodný, bezdětný, upřímný, hodný hledá normální,
hodnou a upřímnou dívku. Uvítám
trvalý vztah. Dopis vše napoví. Zn.
Chybí mi láska.
(0474)
 Domácí chlap hledá životní protějšek/muže či ženu do 50 let. Ty se
zázemím a odkudkoliv. Jsem bisex.
založený, kliďas, pohodář. Zn. Dopis
s adresou.
(0475)

Ženy
ženy hledají

hledají

 Žena po šedesátce/170/71 zajímající se o vše pěkné, ráda pozná muže
na přátelský vztah. Zn. OV a okolí.
(0476)
 SŠ 52/167/věřící baculka, v ID,
sympatická Severočeška hledá inteligentního, hodného přítele na pěkný
život. Vážný vztah. Zn. 606 718 855.
(0477)
 Jsem 68letá/plnoštíhlá žena, hnědých/vlnitých vlasů, nekuřačka,
bydlím v Chomutově v garsonce,
jsem domácí typ. Ráda vařím, pracuji na zahrádce, miluji lesy i zvěř,
tančím. Ozve se muž pouze starší,
zajištěný, s autem a bez sexu? Zn.
607 330 599.
(0478)

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 61/170 hledá přítele k občasným
schůzkám za účelem kultury a cestování. Jen vážně. Chomutov. SMS
po 18. hodině. Zn. 728 651 625.
(0479)
 Tolerantní 64/164, středoškolačka
hledá hodného, spolehlivého a galantního muže/nekuřáka z Brna a blízkého
okolí, pro vzájemnou oporu a úctu. Zn.
731 808 750.
(0480)
 Hledám hodného muže. Je mi
40/160/95, nekouřím/nepiji. Vysoké
Mýto. Zn. 732 422 443.
(0481)
 Jsem vdova a ráda poznám pána/
kamaráda kolem 75 let, který měl
pěkný život a je již také sám. Někdy i ta samota vadí. Děkuji. Nový Jičín a okolí. Volat i SMS. Zn.
737 197 696.
(0482)
 Brzy začne jaro, jestli jsi sám a chceš
prožít ještě pěkné chvíle, tak se ozvi.
Jsem 61/165, která je také sama. Budu
se těšit. Zn. Jihomoravský kraj.
(0483)
 Jsem žena 72/165/štíhlá, mladšího
ducha, ráda vařím, mám ráda uspořádanou domácnost a hledám muže
s autem na výlety po vlasti, do přírody,
na houby, bylinky atd. Hledám vztah,
pohodu, štěstí ve dvou. Pouze z Moravy. Zn. 603 513 109.
(0484)
 43letá žena v ID hledá kamaráda
mezi 40 – 50 lety podobného osudu.
Zn. Celá ČR.
(0485)
 70letá žena hledá kamaráda, který
bydlí sám v RD. Sex ne! Zn. Dopis
s adresou.
(0486)
 Hledám upřímného pána pro společný život, ne ﬂirt. Já 75/172/68. Zn.
Život je krásný.
(0487)
 68/179, mladšího vzhledu ráda pozná Tebe, férového muže. Děti, příroda, zvířátka. Nikdy není pozdě na to
začít znova a být šťastný. CL, DC, UL.
Zn. Upřímný dopis.
(0488)
 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.
(0489)
 Hledám muže, se kterým poznám
nejvyšší stupeň štěstí, jaký v člověku
může vyvolat pouze láska. Jsem 27letá
a ve VT. Zn. Existuješ?
(0490)
 42letá žena hledá muže středních
let pro lásku a cestu životem. Samota
moc bolí. Nyní ve VT. Najdu Tě? Zn.
S.O.S.
(0491)
 Žena středního věku hledá kámošku na tanec, divadlo a výlety. Severní
Čechy, Praha. SMS po 16. hodině. Zn.
704 594 908.
(0493)
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 Důchodkyně, 76letá žena hledá obyčejnou kamarádku, co je také dlouho
sama. Smutku už bylo dost, pokud
jste z okresu Frýdek – Místek zavolejte, obyčejně si popovídáme. Uvítám i ze SR. Volat od 15. hodin. Zn.
605 738 929.
(0492)
 I když je poštovné drahé hledám dopisové přátelé. Zn. Na věku nezáleží.
(0494)

Koupě/Prodej
koupě, prodej
 Koupím učebnici Prosby motlitby,
zázraky Michaela Archanděla a velký amulet na krk + větší obrázek
za sklem. SMS. Zn. 704 527 948.
(0495)
různé

Různé

 Hledá se vědma, která zná čísla
do sportky. Zn. Odepište.
(0496)
 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.
(0497)
 Hledám slušnou paní na výpomoc
do domácnosti, která nemá bydlení
a zároveň bude součástí rodiny. Prosím
jen slušné nabídky. Zn. 732 864 548.
(0498)
 Prosím dámu, která byla svědkem
nehody/v září 2017 ve vlaku z Hulína do Otrokovic, aby se ozvala. Zn.
731 010 196.
(0499)
 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.
(0500)

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.
Zavolám: popovídáme,vysvětlím.
(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)
 VĚŠTKYNĚ – PRACUJI OSOBNĚ I NA DÁLKU. ODVÁDÍM DUŠE, DOBÍJÍM ENERGIE. VĚŠTÍM
– ODPOVÍDÁM NA OTÁZKY.
737 807 108.
(018)

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

