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Obchodní
modulový inzerát

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.
 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)
 Výklady karet. Magie, čištění. Návraty partnera. FB kartarka Amelie.
732 778 634.
(019)

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.
(027)
 CHCETE MÍT VŠE, PO ČEM
JSTE VŽDY TOUŽILI...?! „Udržují vás ve Strachu a Nevědomosti, ABY VÁS OVLÁDALI!“ Budete znát Tajemství Života... ŽÍT
TAK, JAK JSTE CHTĚLI... Pište. Tel.: 778 037 894
(023)
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SEZNÁMENÍ
 Konečně muž pro Vás! Ještě jste nenašla toho pravého? Seznámíme vás se zajištěnými muži z Bavorska. Udělejte krok
ke změně – více info 720 409 101 nebo
přes www.vdejsedobavorska.cz. (006)
 Vdova, 60 let, z vesnice, hledá přítele z okr. Vsetín. Nejlépe nekuřáka. Zn. tel.
721 485 730.
 Středoškolačka, rozvedená, pohledná,
58/162, hledá muže. Zn. tel. 773 199 145.
 Rozv., 67/168, hledá přítele od 66 do 69 let.
Jen vážně. Auto vítáno, Chrudimsko. Zn. tel.
604 795 323.
 Hledám nezadanou, eroticky založenou ženu pro společný manželský život. Uveďte písemný kontakt. Nabízím lásku, věrnost na celý
život. Zn. tel. 705 404 111.
 Plnoštíhlá blondýna 50/162 hledá pohodáře, optimistu, na cestování, pěkné chvíle ve dvou. Zkrátka obyčejného hodného
chlapa, který není lakomý a zahleděný sám
do sebe, nemá přehnané ego. Zadaní seladoni
ani nezkoušejte volat. Jen Morava. Zn. tel.
736 272 678.
 Vdova, pohledná, 58/160, se smysl. pro
humor, milovnice zvířat, hledá fajn muže,
pohl., štíhl. postavy od 45 do 55 let, přítel,
kamarád, milenec. Královedvorsko. Zn. tel.
737 937 989.
 Muž, 53 let, rád pozná ženu na společné
chvíle. Nehledám krásu, bohatství, jen pohodu,
úsměv, díky. Zn. tel. 702 624 188.
 Štíhlý, vysoký muž, hledá ženu-nudistku
nejen na sluníčko. Zn. tel. 731 258 669.
 54 let, hledám prima parťáka pro život. Pánové co touží jen po sexu, nepište. LB. Zn. tel.
605 305 806.
 Vdova, 63/153, XL, hl. přítele ke spolužití
v RD, ŘP podmínkou, Český ráj, jen SMS. Zn.
tel. 732 182 055.
 Hledám milou přítelkyni od 65 do 80 roků
pro pěkné chvíle i na sex. Z Brna a okolí. Já,
64/180. Zn. tel. 605 549 086.
 Nekuřák, abst., 68/180/95, hledá milou dámu pro občasné schůzky. Svobodnou nebo vdanou. LN, MO, ŽAT. Zn. tel.
721 310 917.
 Vdovec, 80/172/80, Brandýs n. L., hledá
přítelkyni z okolí. Zn. tel. 604 100 651.
 Žena ze Žďárska, 56 let, hledá milovníka
přírody z venkova, s rod. domem se zahradou.
Zn. tel. 720 573 987.
 Nehledám peníze ani majetek, ale ženu
s volným srdíčkem pro někoho jako jsem já.
Věk do 70 let, já 69letý LB až CL. Zn. tel.
607 935 355.
 Žena stř. věku hledá upřím. slušňáka
od 50 do 58 let z PB a okolí! Ne alkoholika!
Na popovídání, na kávu za zábavou. Zn. tel.
721 247 337.
 Hledám muže 65+ na hezké trávení důchodu. Hodný, milý, sečtelý. Do divadla i lesa. Zn.
tel. 773 127 232.

 Muž 50 let hledá štíhlou a milou ženu pro
hezké chvíle. Možnost ﬁnanční pomoci. Hodonín. Zn. tel. 607 558 178.
 Štíhlý, 60/170, příjemný, solidní, hledá
starší dámu do 70 let na kávu a jemné něžnosti.
Zn. tel. 732 156 818.
 Ozve se kolem 60 let žena velmi citově
založená, romantická, vonící a nalíčená, jenž
něhou ocení, že milovat je umění. Jen vážně.
Zn. tel. 732 746 365.
 60/166/68, nekuřačka z Orlové hledá
slušného muže pro hezký vztah. Zn. tel.
732 249 914.
 Muž štíhlé postavy, hledá starší vitální paní do 78 let. Erot. založ., která se ještě ráda
miluje z OV, HA, KA. SMS, MMS. Zn. tel.
703 526 010.
 Rozvedený nekuřák 72/166/70 z Jablonce
n. Nisou, hledá přítelkyni, nekuřačku. Zn. tel.
721 565 894.
 Pohledná vdova 58/160, sympatická,
se smysl. pro humor, hledá fajn mužského
od 45 do 58 let. Vyšší, štíhlé postavy, pohledného, který umí pohladit slovem a ještě to nezabalil. Královedvorsko. Zn. tel.
739 937 989.
 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.711 tel. 723 199 977.
 Starší vdova 68/170 strašně dlouho hledá
seznámení s hodným mužem. Láska, důvěra,
upřímnost. Od 67 do 70 let. Z okolí HK, PA,
CR, ÚS. Najdu s autem? Zn. 706B Nekuřačka.
 Rozv. žena 61/163, nek., hledá pohodáře, nek., který rád cestuje. Zn. 712 tel.
702 477 152.

Inzeráty 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.
 Hledám ženu kypřejších tvarů. Můžeš být
i Romka. Nehledám krásu, ale porozumění
a žít jeden pro druhého. Zn. 713 Samota je
zlá.
 Žena, 76 let, by chtěla poznat přítele, který
se cítí sám jako já. I když mám rodinu, které
jsem lhostejná. Aby mi byl oporou a měl mě
rád. Moc bych si ho vážila. Zn. 714 Je mi
smutno.
 69/172/83, vdovec, hledá partnerku, štíhlou
59–66 let. Vztah k přírodě, zahrádkaření a chalupaření. HOD, UH. Zn. 715 tel. 702 966 308.
 Vdova SŠ ráda pozná přítele 80 let i více.,
nek., abst., být si ve stáří oporou, žít jeden pro
druhého v lásce a úctě. Zn. 716 Okolí Prahy.
 Pohodář a pejskař 53 let z JM hledá sluš. ženu pro láskyplný život na vsi. Setkání napoví.
Zn. 717 tel. 607 236 887.
 Nalaď si život v C dur, tam nejsou žádné
křížky. Já profes. muzikant, 75 let ml. vzhledu,
zařízený byt. Samota je zlá. Zn. 718 Jirka.
 Žena 77/172/68 hledá pána pro společné žití
a pěkné chvilky ve dvou. Zn. 719 Upřímnost.
 Muž 58/171/80 ženatý, hledá ženu k intimním schůzkám, které chybí láska a porozumění. Věk nerozhoduje. Zlín a okolí, pouze SMS.
Zn. 720 tel. 776 199 927.
 Hledám dopisovou kamarádku. Jsem osamělá vdova. Zn. 721 Věk 77 let.
 Chlap hledá chlapa. Jsi gay bez přetvářky
a tak v 50+ si stále myslí na lásku? Solidní odp.+adr.+foto. Ty odkudkoli. Zn. 722 Gay.
 Slušný senior, samotný, SŠ 71/168, váž. hl.
hodnou přítelkyni, usměvavou a zajištěnou.
Kol. 68/160, jen s vlast. klid. zázemím, bohatší
dekolt potěší. Nekuř, klid. dom. typ, pohoda,
domov, knihy, příroda. Trvalý vztah, plnoštíhlé
štěstíčko napiš. Zn. 723 Něha.
 64/165, Rak, rozv. důch, sil. postavy, nek.,
abst., všestr. zájmy. Byt mám, hledám hodného
přítele, 69/175/64, všestr. zájmy, nek., abst.,
s klidnou povahou. Ne vyčítavý a hádavý. Jsem
z Ústeckého kraje. Zn. 724 tel. 739 877 581.
 74/164/68, nekuř., hledá osamělou ženu
nekuř. z Mostu a okolí. ŘP vítán, možno i pro
spol. bydlení, cestování, výlety, moře. Uvítám ženu štíhlejší, malé postavy. Zn. 725 tel.
704 446 569.
 Vdova 69/157, hledá pohledného muže
67–71 let, nekuř., s autem. Hledám dobrého
přítele. Prosím jen Teplice a okolí. Zn. 726 tel.
608 505 247 po 17. hod.
 Svobodná 30 let, ID hledá muže do 38 let,
aby pochopil mou nemoc, hodný, upřímný.
Pochopení, ne zklamání. Sev. Čechy. Zn. 727
tel. 773 599 341.
 Věříš, že i za mřížemi nejsou jen darebáci?
Pokud ano, tak se ozvi. Já, Mirek 34/187/80,
spor. postavy. Auto, moto, ryby spolu? Zn. 728
Máš odvahu?
 Rád bych poznal čarodějku se zájmem
o magii, Starý Egypt, Judaismus. Dopisování
následně možná i víc. Můžeš být ve VT. Beran,
42 let. Zn. 729 Existují ještě čarodějky.
Různé

Různé

 Prod. učeb. Šaman techniky rituál (nová),
Andělé strážní duchové (nová), Tajný příběh
spasitel (nová), Modlitby od srdce (nová). Zn.
730 tel. 704 527 948.
 Vyměním malý dr. byt ve vých. Čechách
za podobný i obecní. Kdekoli bez doplatku.
Zn. 731 Spěchá.

Tvořivá síla čaker
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!

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?

KH/48

BERAN

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.

BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY

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.

SMS SEZNAMKA
stručný návod jak podat SMS inzerát

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 24 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

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

Počet stran 312, autor Anodea Judith, Lion Goodman

vhodný partner

Text maximálně 100 písmen. Přiložte poštovní známky v hodnotě 24 Kč, pište čitelně.

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

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

Zn:
Jméno:
Adresa:

NEVYPLŇUJTE
PSČ:

24

GDPR – ochrana
osobních údajů – při
podání inzerátu souhlasím se zpracováním
osobních údajů

Váš podpis:

__________

