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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
 Osamělý senior žijící na vesnici v Sever. Čech. Chodící o 2
FR. holí. Uvítám hodnou přítelkyni, která je sociálně slabší rád
jí pomůže věk 55-65. Zn. tel.
728 439 142.
 Rozvedená 45/168/70 tmavovláska hledá muže na vážný vztah
od 48 do 50 let vyšší postavy,
kladný vztah k dětem Jižní Morava. Zn. tel. 792 245 149.
 Plnoštíhlá blondýnka kuřačka hledá fajn, chlapa pohodáře, nechci jen pracovat, ale žít
jezdit na výlety, prožívat prostě
pěkné chvilky ve dvou. Zn. tel.
736 272 678.
 58/174/75 s větším mužstvím
hledá starší vitální paní do 75 let
erot. založenou, která se ráda miluje z Havířova. SMS, MMS. Zn.
tel. 732 830 071.

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.

Kontaktredakce:
inzerce: 472 741
742 989,
253, redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz, www.spirit.cz  10. listopadu–16. listopadu
Kontakt
 Hledám nezadaného muže
od 55 do 65 s všestr. záj. můžu se
přistěhovat. Zn. tel. 773 602 725.
 Muž 58/173 s brýlemi hledá
zachovalou přítelkyni do 55 let.
Pardubice a okolí. SMS. Zn. tel.
728 223 584.
 60/172/72 s větším mužstvím
hledá starší erot. založenou ženu
do 77 let k občas schůzkám, která
se ráda miluje, z Havířova. SMS.
Zn. tel. 731 740 979.
 Štíhlý pozorný 59/170 mazlík,
chce kyprou dámu něžnou i nemravnou Zlínsko není podm. Zn.
tel. 703 128 798.
 Hledám přátele na SMS volání i víc. Jarmila 67let. Zn. tel.
721 134 077.
 Muž 53 let hledá ženu pro
vážný vztah a vše pěkné, cestování, moře, lásku a být spolu. Zn.
tel. 704 718 634.
 Vdovec 64/170 ze Sev. Mor,
abst, nek, mlad. vzhl. věří, že je
někde romant. láska navždy. Pokud taky věříš, že největším bohatstvím je láska, je to dar pro nás
oba. Zn. tel. 733 188 397.
 Jana hledá přátele. Učím nauku meditaci, uzdravuje psych.
a fyz., zbavuje utrpení, omlazuje, dává genialitu. Zn. tel.
720351230.
 Štíhlá tmavovlasá SŠ by ráda našla přítele pro život kolem
55/180. Brno a okolí. Zn. tel.
702 330 665.
 Muž 60/180 ze Zlínska rád
pozná upřímnou ženu k vážném.
Zn. tel. 732 477 492.
 Muž 73/176 nekuřák, znuděný manželstvím hl. ženu, přítulnou, milou + mazlivou k vytvoření hlubšího citového vztahu.
Nevyhl. sex. Havíř.+okolí. Zn.
tel. 605 186 606.
 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. 020 tel.
723 199 977.

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:

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.
 Hledá se pořádný kanec ke krocení dravé zvěře. Tvé adam foto,
adr. nutná. Věk nad 40 let i etnikum. Jsem solidní a tak už konečně chci chlapa. Zn. 021 Jsi?
 Žena 48/170/73 hledá muže
do 55 let pozitivního, duch. založeného, spolehlivého, pro rodinný život. Mám postiženého
chlapce, chodící. Královehradecký kraj. Zn. 022 Rodina.
 Muž 66 let s vlastním domkem
hledá menší, štíhlou ženu. Nekuřačku, bez závazků do 55 let.
Střední Čechy, pouze SMS. Zn.
023 tel. 728 626 658.
 Žena 75/162 ne typ babky, hl.
slušného, ﬁn. zaj. muže z Brna.
Podobného věku k občasným
schůzkám. Zn. 024 Prosím dopis.
 Starší šarmantní muž, hledá přítelkyni eroticky založenou. Z celé ČR, nejraději ze Střední Moravy. Zn. 025 tel. 731 010 996.
 Muž 60/180 nabízí trvalý vztah
a pomoc ženě s možností bydlení. Jsem upřímný, pracovitý ZL,
KM. Zn. 026 tel. 732 477 492.
 Hledám bezva kámoše okolo 65 let. Tanec, divadlo a cizina. Kadaň a okolí. Zn. 027 tel.
607 325 203.
 Pepa Příšovice u Turnova 59
let, hledá družku. Mám svůj byt
k přistěhování Český Kraj. Zn.
028 tel. 737 956 321.
 Najde se muž kolem 60 let
společensky založený, na daleké
cesty. Chomutovsko, SMS. Zn.
029 728 651 625.

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Pohodář 53/186 v inv. důch.
hledá slušnou ženu. Vánoce společně? Nejen z Moravy. Zn. 030
tel. 607 236 887.
 Obyčejná důchodkyně 76 let
z vesnice, hl. také obyč. kamarádku, které je také smutno. Děti mají svůj život. Občas se navštívit, důvěrnost, jen v okrese
FM. Samota bolí. Zn. 031 tel.
605 738 929.
 Hl. kámo čarobylinkářku. Prosím zbav mě DIA, bydlení u tebe
nekuřák, abstinent. Já 70 let Josef
Morav věřící. Je mi smutno bez
tebe. Zn. 032 tel. 704 527 948
SMS.
 Družný muž 50/180, mladistvý hledá sympatickou ženu
pro korespondenci a potom trvalý vztah. Mé zájmy bylinky,
automobil. Zn. 033 Čekám
dopis.
 Svobodný 54/175/79 hledá ženu 35- 55 let, která chce
začít nový život. Zn. 034 tel.
603 951 241.

Různé

Různé

 Prodám učeb. Andělé společnice v magii, Rukověť satan bible,
Slavná starodávná učeb. stínů,
pro vědmy čaroděj. Zn. 035 tel.
704 527 948 SMS.
 Koupím starší filmové plakáty cca do roku 1980. Stačí
SMS, zavolám. Zn. 036 tel.
608 420 808.

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

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 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)
 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)
 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)
 SOFIE S. výklad karet. Lze i dopisem. Tel. 722 294 061.
(088)
 Nic se vám nedaří a máte pocit, že
jste obětí prokletí? Chcete změnit svůj
život a být opět šťastní? Nabízíme
profesionální magickou a exorcistickou pomoc. Provádíme též léčitelství,
rušení uhranutí a odvádění bludných
duší. tel: 723 931 501.
(085)
 Věštkyně Zdeňka
Odvádím přivtělené zbloudilé duše a entity. Používám automatickou
kresbu a kyvadlo. Tel. 737 71 40 52.
(089)
 KARTY – KYVADLO – KOUZLA:
Výklad karet na lásku, vztahy, peníze
a zdraví. Roční výklad na každý měsíc
r. 2019, odpověď na otázky kladivem.
Řešení problémů pomocí magie a kouzel, zrušení kletby. Volejte, pište tel.
775 901 978.
(099)

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.

