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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.

 Zadaný, hledá ženu k občasnému pomazlení u ní, věk nerozhoduje,
ale pomazlení. Já nek., nealkoholik,
72/180/90, okr. ZN, BV, TR jen SMS.
Zn. tel. 702 977 624.
 Rozvedená brunetka 46 let s dětmi
hledá muže od 48 do 52 let vyšší postavy, rodinný typ, který má rád děti. Jen
vážně okolí BRE. Zn. tel. 792 245 149.
 Čecho/Austr. 63/188/95 hledá přítelkyni na vážný vztah. Vsetínsko a okolí.
Zn. tel. 732 249 589.
 Sluš. muž 69/172 abs.. nek.. mlad.
vzhl.. hledá ženu po 60 let. Zn. tel.
702 903 952.

SEZNÁMENÍ
 Seznamte se srdcem a rozumem
Chcete najít spolehlivého životního
partnera? Dejte přednost solidní německé seznam. kanceláři. Seznámíme
Vás s mužem z Bavorska. Bližší informace na tel.: 774 066 171. www.vdejsedobavorska.cz
(006)
 Žena, 65/170, hl. kámošku z Chomutovska. Zn. tel. 722 657 689.
 Svobodný, sympatický kluk, 35 let,
hledá sympatickou, nejlépe štíhlou holku
do 30 let. Dítě není překážkou. Zn. tel.
736 639 125.
 Muž, 66/177/80, nekuř., kutil, ml.
vzhledu, se rád seznámí s upřímnou ženou od 60 do 70 let pro budoucí život
z okr. Rumburk. Volat po 16. h. Zn. tel.
737 052 426.
 Muž 49/175 bez závazků, rád tě poznám. Zn. tel. 607 867 092.
 Muž 33/186/90 svobodný, upřímný,
pracovitý. z okr. Uh. Z nedostatku příležitosti by rád touto cestou našel ženu
pro pěkný trvalý vztah. Ve dvou. Zn. tel.
776 372 311.
 Hl. a nab. domov – u Luhačovic –
obyč. ženě kol. 45 let. Děti, miminko,
nebo těh., v příp. mentál. vada není přek.
Zn. tel. 728 726 184 i SMS.

SMS SEZNAMKA
stručný návod jak podat SMS inzerát

 Muž 52 rád se seznámí s ženou z Ostravy. Zn. tel. 603 774 881.
 Příjemně prožitý čas s masérem
s praxí, zajímavé ženy odejdou s odměnou. Zn. tel. 732 480 468.
 V mém okolí hl. prima parťáka
v duch. Pěkná Blíženka Plzeň Zn. tel.
775 225 822.
 Rozv. Čecho/Aust 63/188/95 hledá
přítelkyni k vážnému vztahu. Vsetínsko
a okolí. Zn. tel. 732 249 589.
 Hl. dvě kamarádky nebo matku
s dcerou, které nemají před sebou ostych
na mazlení, i tř. bez sexu. 55/180,VČ.
kraj. Zn. tel. 704 288 009.
 Pro naši babičku, která nechce být
v paneláku, hledáme dědečka stejného smýšlení – hodného. Zn. tel.
606 540 586.
 Muž 56 let, JM, který má hezkou
práci, krásný byt, auto, ale šťastný není! Ke štěstí mu chybí normální žena
do 58 let! Existuješ vůbec? Zn. tel.
721 851 796.
 Nešťastně zadaný 50/173 nekuřák,
upřímný a hodný, hledá milenku z Pardubic. Zn. tel. 605 299 163.
 Oslovuji dvě i více žen i BI, kterým
bych se věnoval. Muž 59 let. Chrudim,
okolí. Zn. tel. 702 444 355.

Cena za odeslání SMS zprávy
je 50 Kč vč. DPH

Napište SMS ve tvaru: SLUZBA mezera 88474 mezera text inzerátu
příklad: SLUZBA 88474 Vdovec 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.

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. Podáním inzerátu formou kupon/SMS dává inzerent souhlas s archivací, evidencí a použitím osobních údajů k zajištění a realizaci objednané inzerce. S osobními údaji nakládáme dle zákona GDPR a nepředáváme třetím stranám. Cena SMS 50 Kč.
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 24 Kč, pište čitelně.

Zn:
Jméno:
Adresa:

11/2019

inzerce:
472 742 253, inzerce@spirit.cz,
Kontakt redakce:Kontakt
472 741
989, redakce@spirit.cz,
www.spirit.czwww.spirit.cz
 9. března–15. března

NEVYPLŇUJTE
PSČ:
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GDPR – ochrana
osobních údajů – při
podání inzerátu souhlasím se zpracováním
osobních údajů

Váš podpis:

__________

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!

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.
 72/160/75 hodného muže, samota tíží. Zn. tel. 704 478 489.
 Muž 49/175 bez závazků, rád tě poznám. Zn. tel. 441 607 867 092.
 Ing. žena hledá podnikatele, VŠ
nad 64 let, který má zájem se mnou
žít a udělat si pobočku své velké ﬁrmy
v mém majetku v Jihlavě. Zn. 462 tel.
723 199 977.
 Jsi sám tak napiš paní 76/172/70.
S vlastním zázemím, být oporou. Zn.
463 Jen vážně.
 Žije ještě muž charakterní, tolerantní a citově založený, který ví, že láska
upřímná je to nejcennější, nad vším
ostatním. To se ptá 76letá žena. Zn. 464
Rak, Štír, Kozorožec.
 Hl. kámo chce znát Magie svíček, praktické rady a rituály pro zdraví úspěch, lásku, bohatství a ochranu. Já věřící 70 let,
pomoc mi. Zn. 465 tel. 704 527 948.
 Svob. 48/178 SŠ z Moravy, hledá velmi přísnou baculku, slečnu, dámu. Velký
RD mám. Zn. 466 Prosím foto a tel. č.
 Rozvedený 67/162, nehledám majetek
ani krásu, ale ženu, která ví co život ještě chce. Přiměřeného věku. Pardubický
kraj. Zn. 467 tel. 705 104 858.

vhodný partner

BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC

Různé

Placená inzerce

VODNÁŘ

Obchodní
modulový inzerát

RYBY
 50/175 muž sportovní postavy, hledá
ženu na vážné seznámení. Pouze vážně,
navždy spolu. Nevadí ti Šumava. Zn.
468 Romantický večer.
 Muž 66 let s vlastním domkem, hledá
menší štíhlou ženu, nekuřačku, bez závazků do 50 let. Střední Čechy. Pouze
SMS. Zn. 469 tel. 728 626 658.
 Žena 62/170 hledá parťačku na cesty
do ciziny. SMS po 18. hod., okr. Chomutov, Praha. Zn. 470 tel. 792 701 263.
 39 let, svobodný, hledá upřímnou ženu, která chce vyměnit samotu za lásku
a porozumění. Sportovní typ, prý sympatický. Zn. 471 Foto napoví.
 Rozv. 69/158 ml. vzhl. ráda pozná
milého, upřím, muže do 70 let. Nekuř.,
abst., výlety i příroda. Spol. chvíle, lásku. Samota je zlá. Zn. 472 Sev. Čechy.
 Vitální žena 75/150 vdova, hledá seznámení s mužem, upřímným, slušným
a hodným. V Okolí ZL, UH, HO, BV.
Zn. 473 tel. 703 670 107.
 40/162/58 bruneta. Chci si hrát,
mazlit se, tulit se. Chci milovat a lásku přijímat. Snad nechci moc. Zn. 474
Těším se.

Chcete žít život svých snů, ale pořád vám to „nějak“ nevychází? Nejste
si jistí, jaké je vaše životní poslání? Nebo už to víte, ale nedaří se vám
dotáhnout do konce svůj skvělý plán a vizi?
Tato kniha vám dodá inspiraci a vodítka na cestě, kde budete moci sladit
sny se svým životním posláním a opravdu je uskutečnit. Klade otázky,
na které byste sami nepřišli; ukazuje cesty, které by vám jindy připadaly
nemožné. Nadchne vás a přiměje zkoušet hned při čtení, teď a tady, hledat
a objevovat to, co opravdu potřebujete. Probudí vás k životu. Podpoří vaše
sny. A co hlavně – pomůže vám je nastartovat a zrealizovat!

Projdete každou čakru krok za krokem a s pomocí
konkrétních rad, cvičení a příkladů se naučíte:

Počet stran 312, autor Anodea Judith, Lion Goodman

Různé

 Nabízím Bio jablka, směs odrůd. 1 kg
za 10 kč. Beru záznam na samosběr meruněk a švestek. Možný i předprodej jednotl.
stromů. Zn. 460-B tel. 736 251 355.
 Zprostředkuji ubytování starob. i invalidním důchodcům. Dobré spojení
do Brna a Znojma. Dovoz obědů. Zn.
461-B tel. 604 747 848.
 Zlín, prodám moderní bílou ložnici,
baroko medové potahy. 3 skř. + nást,
postele+ šuplíky, toal. + taburet, 2 skřínky s 2 šupl. + 3 přihrádky. Zn. 477 Pol.
cena 20 tis.
 Vyměním dr. garsonku ve vých. Čech.
za podobný byt i obecní, kdekoli, nebo
koupím. Zn. 478 Spěchá.
 Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenámí i samotné dekrety, k těmto.
Též z období socialismu. Stačí SMS, zavolám. Zn. 479 tel. 608 420 808.

BERAN

Tvořivá síla čaker

KH/48

 Máš v sobě jakési kouzlo, které je mocnější než pouhá krása? Napiš mi! Zlobivka
28 let ve VT. Zn. 475 Na věku nezáleží.
 49, plnoštíhlá, hledá zral. muže, který touží po lásce a váž. vztahu. Mom.
ve VT. Zn. 476 Patřit Ti.

Otevřít se prázdnotě a změnit přesvědčení, která vám už neslouží (sedmá čakra).
Objevit svůj životní záměr a upřesnit vizi (šestá čakra).
Jasně komunikovat se sebou i s druhými, sdílet svou vizi (pátá čakra)
Milovat, pěstovat si správné vztahy a vytvořit „tým snů“, který vás na cestě podpoří
(čtvrtá čakra).
Vypracovat plán a udělat, co je třeba – včetně těch nejodkládanějších úkolů (třetí
čakra).
Přitáhnout si k sobě, co potřebujete, a udělat z toho radost a potěšení (druhá čakra)
Každý krok včas dokončit (první čakra).

Cena 299 Kč

Knihu si můžete objednat prostřednictvím zásilkového obchodu Spirit centrum na telefonním čísle 472 744 568,
na e-mailu: objednavky@spirit.cz a také v e-shopu na www.spiritobchod.cz

Nabízíte zboží, prodáváte nebo něco
kupujete, chcete prezentovat své služby. Využijte výhodný modulový inzerát.
Za jednotnou cenu získáte přesně určený
inzertní prostor. Můžete tak sami formulovat svůj text i grafickou 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 rozměru 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 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
 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.
(008)
 PAVEL VNUČKO – léčitel a věštec
Pracuji osobně i na jakoukoli dálku, odpovídám na dotazy, diagnostikuji, odblokovávám psychiku, bolesti, stresy,
dobíjím velmi silné energie, navrhuji
léčbu atd. Nebojte se zavolat, najdeme
cestu. Tel. 728 438 006, www.pavelvnucko.cz
(009)
 UŽ jste UNAVENI neustálým ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ ve Vašem životě?
Pomohu, poradím,VŠE se dá ZMĚNIT
k DOBRÉMU, V Í M J A K.
Tel.: 773 231 594.
(013)

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

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.

