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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
 Vdejsedobavorska 774 066 171. (083)
 Hledá se slušná přítelkyně nekuřačka do 65 let ze Vsetínska SMS. Zn. tel.
702 546 603.
 Ráda poznám hodného pána, motoristu nad 65 let z Havl. Brodu, JI a okolí. Zn. tel. 731 250 220.
 Které ženě též ne vše doma vychází, ale nehodlá nic měnit a má zájem
o občasné schůzky? Hledá 59 let muž
Beroun, RA, KL. Zn. tel. 773 530 624.
 Muž z Č. Budějovic, 41 let, hledá
ženu na pěkné chvíle ve dvou. Zn. tel.
607 336 169.
 Já, vdova 70/165, bych chtěla najít
kamaráda-přítele 69-74 let z okolí Novopacka, Bydžovska, Jičínska. Najdu?
Zn. tel. 720 356 980.
 Vdovec 75/183 hledá přítelkyni
z CB,TA, JH. Zn. tel. 732 850 738.
 Hledám ženu, která nezapomněla,
že je na světě krásně. Výlety, les, kolo
i sex. Já 68/180/95 nek, abst, LN, MO,
ZAT. Zn. tel. 721 310 917.

SMS SEZNAMKA

stručný návod jak podat SMS inzerát

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!!!

Cena za odeslání
SMS zprávy je
50 Kč vč. DPH.

Odešlete na číslo 900 20 50

Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS
však nesmí být delší než 120 znaků.

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.

Kontakt redakce:
inzerce: 472 742
Kontakt
741 253,
989, inzerce@spirit.cz,
redakce@spirit.cz,www.spirit.cz
www.spirit.cz  6. října–12. října
 Abst, nek., muž 65/170, Ryba,
z vesnice JM, BV, hledá abst., nek., ženu, která nehl. majetek pro nez. vztah.
SMS. Zn. tel. 720 579 788.
 Eva 48/170/72 hledá duch. založeného, hodného, slušného muže pro
sdílení života. Mám v péči postiženého syna. Královehradecký kraj. Zn.
tel.739 882 549.
 Vdova 70/160 SŠ dobrého vzhledu
hledá přítele. Trocha kultury, poznávání světa je ve dvou prima. Praha. Zn.
tel. 776 655 739.
 Žena s romant. duší 69/170 nekuř.
hl. sympat. spol. kamaráda se zájmy
o kult., přírodu, výlety. Byt, auto i zah.
mám. Zn. tel. 605 958 587.
 Veselá, 49 let, hledá přítele na úrovni. Věk 58-63 let, Váhy, Štír. Praha.
Zn. tel. 792 201 724.
 Bydlím sám ve vl. RD u Luhačovic. Mám záj. o obyč. ženu kolem 45
let. Děti nebo mentální vada není překážkou. Zn. tel. 721 201 232.
 Rozvedená, 45/168/70, hledá muže
od 48 do 50 let, rodinný typ, nekuřáka
z jižní Moravy. Zn. tel. 607 130 749.
 68/170/75, špatně chodící, nabízí
společné bydlení, obyč. osamělé ženě,
která potřebuje pomoc na vesnici u M.
jezera. Vzájemná pomoc ve stáří. Zn.
tel. 728 439 142.
 60/185, hl. ženu ze Žďáru, až
z Týniště n/O, která by byla se mnou
u Novovesk. rybn. na malé chatce. Zn.
tel.704 288 009.
 Vdova 68/168 hledá kamaráda
PV, OL, a okolí. Smutno. Zn. tel.
792 237 577.
 Muž 58/174/75 s větším mužstvím
hledá starší ženu do 75 let, eroticky
založenou k občasným schůzkám, která se ráda miluje, z Havířova. SMS,
MMS. Zn. tel. 732 830 071.
 Rozv. senior z Brna, skvěle zajištěn, hledá symp. přítelkyni ke společnému žití v mém domě. Zn. tel.
722 677 081.
 Skromná žena 70/162/60 hledá
charakterního muže. Pouze Rakovník
a okolí. Zn. tel. 723 784 788.
 Vdovec 75/183 hledá přítelkyni
z CB, TA. JH. Zn. tel. 732 850 738.
 Rozvedený 63/165 sportovec, hledá mladší přítelkyni podobných zájmů.
Dvůr Králové n. Labem a okolí. Zn.
tel. 776 525 846.
 Muž 48/182 ZTP bez viditelné vady hledá kamarádku. Později
možná víc – z okolí Brna. Zn. tel.
704 527 880.

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

Zn:
Jméno:
Adresa:

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.
 Já 56/191 štíhlý, sympatický, hledá
ženu CHR, PCE, vých. Čechy. Zn. tel.
702 300 485.
 Rozv. nekuřák, abstinent, 75/170,
hledá kamarádku do 72 let. Nekuřačku, káva, tanec, výlet HOL, CHO. Zn.
tel. 776 876 309.
 Hledám a nab. i bydlení obyč. ženě
kol. 45 let, nebo těh. dívce apod. Děti
nebo m. zdrav. vada není přek. Zn. tel.
721 201 232.
 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.136 tel.
723 199 977.
 Hledám muže s vyřešenou minulostí, vyšší sport. postavy, duch. založeného, hodného, veselého, rodinný typ.
Já 170/73, 48 let. Zn.137 Jen vážně.
 Prosím dámu, která jela vlakem dne
6. 9. 2018 z KM do Kojetína a přestupovala směr Přerov, ať se ozve. Zn.138
tel. 731 010 196.
 Hledám společníka pro společ. setkání, Frýdek-Místek a okolí. Zn.139 72.
 Já 76/172/69 hledá pána, který je
sám jako já. Chci ti být oporou navždy.
Zn.140 K společnému žití.
 Muž 60/175 ženatý, hledá ženu k intimním schůzkám. Věk nerozhoduje
VS, VM. Můžu ﬁn. vypomoc. Pouze
SMS. Zn.141 tel. 604 256 598.
 Jsi gay st. post, st. věku hledá sub.
kance ke zkrocení a k partnerství. Tvůj
list s adr. a fotem. Nekoušu, kuřák, alko holduji. Ty ne ženáč, transeksuál.
Zn.142 Solidní vztah.
 Alena hledá pána, který je sám. Společné proch. – Brno a okolí. Já 58/160
nekuř, slušná, skromná žena. Zavolejte a přijďte tomu naproti. Zn.143 tel.
730 690 488.
 67 let hledá partnerku a lásku, cit.
porozumění, vzájemné soužití. Samota není pro mě. Budoucnost společná,
předpoklad. Zn.144 tel. 702 902 083.

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 64/155 plnošt. chce poznat muže
62-69, zatím k občas. schůzkám, výlet. Později trval. vztah. Zn.145 tel.
721 005 321.
 Vdova ze sev. Moravy ráda pozná
muže pro hezké přátelství. Já 71 let,
ty do 77 let. Auto vítáno. Zn.146 tel.
704 759 434.
 Hledám duchov. založeného muže
od 45 do 55 let. Já 48/170/72, čistou
lásku k vážnému seznámení. Mám
postiženého a chodícího syna. Zn.147
láska napořád.
 Rozved. hledá pohodáře, abst, nekuřáka, muže kolem 60 let. Zlín.
kraj, vých. Morava. Zn.148 tel.
731 405 700.
 Najdu přítele do pohody, oporu
po všech stránkách. Nuda a stereotyp
je hrůza. Naděje přece neumírá, tak se
ozvi, čekám. Zn.149 Vím, že jsi.
 Já Alenka 34 let, hledám hodného
andílka s hřejivým srdcem. Chci znovu milovat a být milována. Odpovím
všem. Zn.150 Jsi tam???
 Hledá se pro staršího chlapa protějšek, který neztratil chuť do života. On
57 let osamělý, žijící přírodou. Upřímný, solidní, odp. s adresou a fotem.
Zn.151 Nutná.
 Osamělý jezdec ujíždí krajinou
a touto cestou hledá k sobě protějšek.
Nezáleží mi na kráse. Věk 30-40 let.
Forma dopisu! Zn.152 Najdu Tě?
 Hledá kámo z Vysočiny i jinde léčitelka. Čaro vyléčí DIA, bydlení u tebe
nekuř., abst. Já Moravan, 70 let, věřící.
Je mi smutno bez tebe, SMS. Zn.153
tel. 704 527 948.

Byty,
byty, bydlení

bydlení

 Vyměním družstevní garsonku
ve vých. Čechách za malý obecný byt
bez doplatku kdekoliv. Zn.154 Spěchá.
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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.
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
 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. Telefon: 728 438 006,
www.pavelvnucko.cz.
(071)
 Chcete se ZBAVIT JAKÉHOKOLI TRÁPENÍ? „Byla jsem na tom
hůř než Vy...,“ dnes MÁM VŠE,
po čem jsem toužila.
Pište jméno+naroz. a DŮKAZEM
Vám BUDE Váš VYŘEŠENÝ PROBLÉM! T: 773 231 594.
(078)
 Chcete znát váš osud
nebo budoucnost? Výklad karet, astrologie,
telepatie,
duchovní
spojení zesnulých, prokletí, runy, praktické léčení Reiky. Jsem
tady pro Vás. Skype: jolanda.vestkyne.
Tel. 720 645 592, 906 700 000 kód 704,
Nám. Svobody 668/2, Děčín.
(072)
 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.
(079)
 www.Astrovíkend.cz
6. a 7. října Výstaviště Praha 7 Holešovice, Křižíkův pavilon D,
So, Ne 10–18
Co přinese rok 2019?
Najdeme svůj dvojplamen?
Výklady horoskopu, z karet, z ruky,
měření aury atd
Šamanské meditace, přednášky.Bubnování pro duši. Sitár, fujara, cajon.
Info. 739 018 692, FB astrovikend.
(082)
 SOFIE S. výklad karet. Lze i dopisem. Tel. 722 294 061.
(088)

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.

