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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
 Krásný život s mužem z Bavorska.
774 066 171.
(083)
 Vánoce s novým protějškem Tel.:
773 299 789, www.hesa.cz
(100)
 Starší muž hledá starší vitální paní, vdovu do 77 let, erot. založenou,
k občas schůzkám, která se ráda miluje. Z Havířova. SMS, MMS. Zn. tel.
732 830 071.
 Muž, stř. postava, 52 let, rád pozná ob. ženu, které chybí pohoda, láska, upř. Morava, BR je KR. Zn. tel.
704 778 051.
 Rozv. 66/168 hledá přítele od 64
do 69 let. Jen vážně. Hlinsko, Polička.
Auto vítáno. Zn. tel. 604 795 323.
 Hledám příjemnou a milou ženu,
i vdanou, pro občasné schůzky. 55letý
nekuřák. Může být i starší. Pošli SMS.
Zn. tel. 739 837 491.
 58/187, hledám hodnou ženu. Zn. tel.
720 527 686.
 Ahoj, nemáš s kým být o Vánocích
a je ti smutno, jsi sama jako já? Tak
napiš muži žijícímu na vsi v Lib. kraji.
67/170/75, chodící o 2 fr. holích. Zn. tel.
728 439 142.
 Žena 60/165 ze sev. Mor. ráda pozná
nezad. čest. muže. Jen váž. vztah. Samota a Vánoce tíží. Zn. tel. 776 163 108.

SMS SEZNAMKA
stručný návod jak podat SMS inzerát

Kontakt
472472
742741
253,
inzerce@spirit.cz,
www.spirit.cz
Kontaktinzerce:
redakce:
989,
redakce@spirit.cz,
www.spirit.cz  8. prosince–14. prosince
 Muž středních let hledá svobodnou holku do 35 let. MMS potěší. Pomůžu. Zavolám. Ostravsko. Zn. tel.
607 485 727.
 Muž 64 s větším mužstvím hledá
obyčejnou ženu toužící ještě po lásce. Můžeš být i starší – láska. Zn. tel.
777 688 137.
 Muž, 70/178, hledá příjemnou paní pro život od 65 let. VČ kraj. Zn. tel.
733 484 340.
 Žena 46/163/67 by ráda poznala
muže od 46 do 60 let, hodného, který je také sám a touží poznat slušnou
a čistotnou paní z jižní Moravy. Zn. tel.
737 749 239.
 Hedám muže i ženy, kteří mají zájem
naučit se jog. meditaci, uzdrav., omlazení, prodlouž. života. atd. Jana. Zn. tel.
720 351 230.
 Pavel Martin, hledá Janu Martin. Zn.
tel. 608 140 006.
 Hledá se příjemná kamarádka z Valašska kolem 65 let. Zn. tel.
702 546 603.
 Rozvedený, 63/165, všestranných
zájmů, hledá mladší přítelkyni. Dvůr
Králové nad Labem a okolí. Zn. tel.
776 525 846.
 Vdovec, 73/174, nekuřák, kterému
chybí láska a porozumění, by rád poznal
upřímnou ženu z okr. Hod. Není podm.
Zn. tel. 702 749 627.
 Muž, 65/175, hledá ženu přiměřeného věku. ČB, Prachatice, Strakonice
a okolí, s vlastním zázemím. Zn. tel.
723 922 947.
 Rozvedený, 56/177, hledá ženu
k seznámení z Liberce a okolí. Zn. tel.
704 254 557.
 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. 257 tel.
723 199 977.

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:

NEVYPLŇUJTE
PSČ:

50

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.
 Starší šarmantní muž hledá přítelkyni, eroticky založenou, z celé ČR,
nejraději ze střední Moravy. K častým schůzkám. Jen volat. Zn. 258 tel.
731 010 196.
 Já, 49 let, mladšího vzhledu, hledám
vážný vztah. Dítě není překážkou. Vím,
že někde jsi, foto napoví. Zn. 259 Pojď
našemu štěstí naproti.
 Nejen o Vánocích, ale i život je tu
dárek. Hledám chlapa k soužití. Ty,
chlap nad 40 let, odkudkoli, venkov
výhodou. Tvůj list + foto. Podmínka
etnikum, ani sex. orientaci neřeším.
Zn. 260 Jsi tol. chlap.
 Jsem důchodkyně, 67/160, hledám kamaráda z Jesenicka. Menší tělesné postižení nevadí. Zn. 261 Jesenka.
 Má velká záliba je psaní dopisů. Napíše někdo dívce, která má 43 let. Zn. 262
Určitě odepíšu.
 Příjemný, 62/170, střední postavy,
mladšího vzhledu, hledá mladší ženu
nebo kamarádku k dopisování. Později
možná více. Zn. 263 Hledám štěstí.
 Nehledám prince na bílém koni, ale
muže pro dobré i zlé časy. Já 28 let
a ve VT. Zn. 264 Ideál.

vhodný partner

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA

Placená inzerce

ŠTÍR

Obchodní
modulový inzerát

STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Žena 60 let hledá bezva kámošku
na cestování a kulturu. Chomutovsko.
Zn. 265 tel. 607 910 156.
 41/172, muž, hledá pomoc ženy s dobrým srdcem. Věrnost především. Adr.
nutná, odměna jistá. Věk nerozhoduje.
Zn. 266 Úcta k ženě.
 64/160 VŠ, tmavovláska, hledá sympatického přítele, nekuřáka do 65 let.
S autem na společné trávení volného
času, z MS kraje. Zn. 267 Vzájemné
sympatie.
 Hledám hodného kamaráda s řidičským průkazem. Sex nehledám, jinak
mám vše. Vdova 74 let, volat odpoledne
po-ne. NJ, FM, VS, OV, SMS ne. Zn.
268 tel. 792 590 737.
 Jsem společenská, ráda se zasměji,
ráda se seznámím se šikovným mužem,
abst. Je mi 53 let. Prosím foto. Zn. 269
Vrátím.
 Jsi upřímný do 60 let? Já 53 let plnější
postavy, abst. Nemám zájem o ﬂirt. Auto
nemám, foto vrátím. Zn. 270 Život.
 Muž, 66 let, s vlastním domkem, hledá menší štíhlou ženu nekuřačku, bez
závazků do 50 let. Střední Čechy, pouze
SMS. Zn. 271 tel. 728 626 658.

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

 Ahoj, jmenuji se Honza a chtěl bych konečně potkat štěstí. Ženu, která bude chápat mě
a já ji. Svobodný 39/180/80. Zn. 272 Šance.
 Jsem VŠ, 65 let, ml. vzhledu, hledám intelig. romant. muže kolem 55+ nad 180 cm.
Pro trvalý vztah, výlety, mazlení, něha a cit.
HK a okolí. Zn. 273 tel. 605 768 953.
 Muž, 58/170/75, hledá ženu k int.
schůzkám. Malé postižení nevadí, věk
nerozhoduje. Zlín a okolí, pouze SMS.
Zn. 274 tel. 777 145 837.
 Vdova, nekuřačka, 58/160/70 ID, Severočeský kraj. Zn. 275 tel. 607 810 253.
 Svob. 35/171 hledá pohl. pohod. muže
nekuř. na vážný vztah. Setkání napoví,
budu se těšit. Zn. 276 Středoč. kraj.
 Vitální vdova, 78 let, plnoštíhlá, by ráda poznala sluš. muže, 80 let, k trvalému
vztahu. Nejlépe BO a okolí, jen vážně.
Zn. 277 tel. 792 306 881.
 Já 49 let s 10letou dcerou, hledáme právě
tebe. Máme vše – chybíš jenom ty. Ozvi se,
dítě není překážkou. Zn. 278 Samota je zlá.

VÁHY

Tvořivá síla čaker

KH/48

50/2018

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
 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)
 SOFIE S. výklad karet. Lze i dopisem. Tel. 722 294 061.
(088)
 Věštkyně Zdeňka
Odvádím přivtělené zbloudilé duše a entity. Používám automatickou
kresbu a kyvadlo. Tel. 737 71 40 52.
(089)
 Výklady karet. Vztahy. Platba dopředu. Jana 732 778 634.
(101)

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.

