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 Muž, 62/170/80, hledá slušnou nekuřačku, 
která ještě touží žít v trvalém vztahu. A snese 
přesazení do nového domku. Dva jsou víc než 
jeden, být si oporou. Zn. 753B tel. 720 038 884.

 Muž, 62 let, rozvedený, nehledá zlatokopku, 
kuřačku, alkoholičku, ale slušnou ženu, která by 
chtěla žít se mnou v domku. Udělat si život hezký 
se vším co k tomu patří. Zn. 754B Mám naději?

 31 let, pohledná dívka se smyslem pro hu-
mor a domácnost, momentálně ve VT hledá 
přítele a kamaráda, který pomůže fi nančně 
i psychicky. Zn. 772 Na věku nezáleží.

 Muž, 58/180/90, SŠ, rozv., nekuřák, hledá 
milou, příjemnou ženu pro život v RD na ves-
nici. SM kraj. ŘP vítán. Zn. 773 Zkus odepsat.
 Vdova, 76/165, hledá přítele, čestné jed-
nání, auto vítáno, z Moravy. Zn. 774 tel. 
737 565 305.
 Plnoštíhlá blondýna, 70/168, vdova, hledá ka-
maráda na úrovni od 178 cm, abst., nekuř, kterému 
chybí partnerka. Cestování, příroda. Brno a okolí. 
Existuješ vůbec? Zn. 775 tel. 603 388 846.
 Dívka, 29/163/56, hledá muže na vážný 
vztah, na věku nezáleží. Momentálně ve VT, 
ne na dlouho. Hledám oporu, lásku a porozu-
mění. Zn. 776 Najdu Tě?
 Hledám přátele na dopisování, aby nebylo 
smutno. Zn. 777 Určitě odepíši.
 Svob. 45/178 SŠ, hledá velmi přísnou, do-
minantní slečnu, paničku, baculku. Velký RD 
mám. Zn. 778 Prosím foto a tel. číslo.
 Starší, šarmantní muž, hledá přítelkyni sil-
ně eroticky založenou. Nejraději ze střední 
Moravy, k častým i celodenním schůzkám. 
Nemám volné zázemí. Jen SMS. Zn. 779 tel. 
731 010 196.
 Toho času ve VT. Je mi 50 let a hledám 
ženu od 20 do 50 let na dopisování a časem 
snad i na lásku na celý život. Zn. 780 Láska.
 57letá hledá přítele, kamaráda. Zn. 781 
Vzájemné porozumění.
 Mírně postižená, 38 let, hledá kamaráda 
do 45 let, okolí Svitav nebo Chrudim. Zn. 
782 tel. 606 452 895.
 Muž, 54 let, rád pozná ženu, která má 
zájem o společnost. Děti nejsou překážkou. 
Mám rád humor, nekuř. Ozve se ta pravá? 
Zn. 783 Najdu tě?
 Prosím, ozve se kámo., bylinkářka, zná ča-
ro, záhady života, bydlení u tebe. Já DIA, 71 
let, věřící. Sám, smutný. Ve stáří dva, pomoz 
mi, prosím. Zn. 784 tel. 704 527 948.

RŮZNÉ

 Přeji synovi Davidu Šulcovi, k jeho 40. 
nar. (24. 7.) hlavně pevné zdraví, a aby mu 
ty miliony, které má z fi rmy, stále vynahrazo-
valy jeho bratra a těžce nemocnou maminku, 
na které úplně zapomněl. To mu přejí i pří-
buzní a známí. Zn. tel. 773 068 115.

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

Inzeráty s  tímto označením  
jsou  po dány prostřednictvím 
SMS, NEZASÍLEJTE NÁM PRO-
TO PÍSEMNÉ ODPOVĚDI ANI 
JINÉ NABÍDKY PRO INZEREN-
TY, inzertní oddělení nemá adre-
sy a nemůže nabídky předat. S in-
zerentem se můžete spojit pouze 
telefonicky na  telefonním čísle 
uvedeném v každém inzerátu.

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!

vhodný partner
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Hodíte se k sobě?
Každé znamení zvěrokruhu má určité 

charakteristiky a  preference, podle nichž lze 
odhadovat, jak bude fungovat ve vztahu k ji-
ným znamením. Díky tomu lze říci, kteří lidé si 
budou lépe vyhovovat v partnerském vztahu. 
Následující tabulku však berte jako informa-
tivní, záleží totiž i na tom, ve kterém dekanu 
toho či onoho znamení jste se narodili a pře-
devším 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 ná-
zory odborníků diametrálně liší. Někteří jejich 
soužití vůbec nedoporučují, jiní právě na-
opak, protože se partneři mohou za určitých 
okolností vhodně doplňovat. 

Planety  a jejich vztahy   ukazují před-
poklady, tendence a  sklony  k  jednání 
a  chování jednotlivce, nezapomínejte, 
že člověk má sílu změnit svůj osud.

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, 
pornogra� i, a odmítnout otištění inzerátu bez udání důvodu.  Značku inzerátu uvádějte co nejkratší.  
 Rámeček na konci poslední řádky inzerátu nevyplňujte.  Nezveřejňujeme žádosti o � nanční 
výpomoc.  K žádosti o zveřejnění inzerátu přiložte poštovní známky v hodnotě 24 Kč.  Zveřej-
níme pouze inzeráty na kupónu a s přiloženými známkami!  Adresy inzerentů nesdělujeme.  Ter-
mín 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 archi-
vací, evidencí  a použitím osobních údajů k zajištění a realizaci objednané inzerce. S osob-
ními údaji nakládáme dle zákona GDPR a nepředáváme třetím stranám.  Cena SMS 50 Kč.
Doporučujeme čtenářkám, které se seznamují prostřednictvím inzerátů, aby při prvním kon-
taktu (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 hla-
vičkou POSTE RESTANTE, případně si odpovědi nechaly poslat ke svým známým. 

Kupón pro bezplatnou inzerci
Text maximálně 100 písmen. Přiložte poš-
tovní známky v hodnotě 24 Kč, pište čitelně. 27+28

Zn:

Jméno:

Adresa:

PSČ:

NEVYPLŇUJTE

GDPR – ochrana 
osobních údajů – při 
podání inzerátu sou-

hlasím se zpracováním 
osobních údajů

Váš podpis:

__________

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 příro-

dy, sebezdokonalování a mnohé další. Pokud nemůžete nějakou knihu sehnat, my ji určitě máme.

Obchodní 
modulový inzerát

Nabízíte zboží, prodáváte nebo něco 
kupujete, chcete prezentovat své služ-
by. Využijte výhodný modulový inzerát. 
Za jednotnou cenu získáte přesně určený 
inzertní prostor. Můžete tak sami formu-
lovat svůj text i  gra� ckou 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  roz-
měru 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 nezveřej-
ňovat inzeráty nabádající k  rasové ne-
snášenlivosti, extrémismu a pornogra� i 
i odmítnout otištění inzerátu bez udání 
důvodu.

ZA OBSAH A KVALITU SLUŽEB 
NABÍZENÝCH V INZERCI 

REDAKCE NERUČÍ
Ceník vám zašleme na  požádání. Spirit, in-
zertní oddělení, Ve  Stromkách 10, 400  10 
Ústí n. L., telefon a fax: 472 742 253,  e-mail: 
inzerce@spirit.cz

SMS SEZNAMKA
stručný návod jak podat SMS inzerát

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

Cena za odeslání SMS zprávy
je 50 Kč vč. DPH

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:

• 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).

Počet stran 312, autor Anodea Judith, Lion Goodman

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Tvořivá síla čaker

KH/48 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

 Jsem 64/176/70, štíhlý, s knírem, hledám 
přítelkyni – štíhlou, pohlednou, do 60 let, 
jsem rozvedený. Jen z OV a blízké okolí. Zn. 
tel. 703 644 893.
 Zadaný pán, 67 let, hledá starší paní pro 
občasné telef., SMS o všem možném i ne-
možném i intim. Vzájemná pomoc a pocho-
pení. Zn. tel. 724 081 510.
 Je mi 57 let, mám hezkou práci, krásný 
byt, auto, ale šťastný nejsem! Ke štěstí mi 
chybí normální žena do 58 let, pozdější při-
stěhování možné! Zn. tel. 721 851 796.
 Rozv., 49/175, hledá přítele pracujícího, 
s vlastním bydlením. KA, FM, Třinec. Zn. 
tel. 724 961 441.
 Hledám pro vážný vztah vyššího přítele 
s autem. Jsem 41letá, SŠ, vyšší, plnoštíhlá. 
Bydlím poblíž Brna. Zn. tel. 723 831 987.
 71letá vdova, SŠ, z Prostějova hledá příte-
le. Zn. tel. 774 399 550.
 Senior 65 let hledá přítelkyni k občasným 
schůzkám. Zábřezsko. Zn. tel. 774 563 518.
 Vdova, 63/153, XL, hl. muže ke spoluži-
tí v RD. RP podm. Liberecký kraj. Zn. tel. 
732 182 055.
 Senior přijme paní štíhlou, slušnou, přítul-
nou, na kávu. Zn. tel. 720 443 519.
 Rozvedený, 42/175, hledá přítelkyni 
z Frýdku-Místku. Zn. tel. 606 687 329.
 Hledám milou přítelkyni od 55 do 68 let 
pro pěkné chvíle z FM, HA, OV. Já 63/178/84. 
Zn. tel. 732 112 586.
 Muž z Brna hledá starší ženu na vzájemné 
pochopení. Věk nevadí. Zn. tel. 702 933 979. 
Petr.
 Také žiješ v nefunk. manželství, jsi menší, 
romantická, pohl. žena od 52 do 64 let? Z CV, 
LN, MO. Zn. tel. 604 189 704.
 Chudá, pracov., hl. domov na venk., smysl 
pro humor, zahr., zvíř. Vzáj. pomoc. Zn. tel. 
737 983 232.
 Důch. po 60 hl. hodného nekuř. Polos. 
sám. U lesa. Město ne! Zn. tel. 737 983 232.
 Rozv. muž 64/162/77 hledá hodnou, 
skromnou, drobnou ženu HB, KO, NB, PB, 
KH. Není podmínkou, charakter ano. Zn. tel. 
728 313 794.
 Muž z Brna hledá starší ženu pro vzájem-
né pochopení. Zn. tel. 702 933 979.
 Ing., žena, hledá podnikatele, VŠ nad 64 
let, který má zájem se mnou žít a udělat si po-
bočku své velké fi rmy v mém majetku v Jih-
lavě. Zn.771 tel. 723 199 977.
 Ahoj, jmenuji se Dominik, svobodný, 
180/80, sport. postavy, modré oči, 
světlé vlasy, ve znamení „Býka“, vlastní 
zázemí. Rád bych touto cestou našel 
neobyčejnou ženu do života. Věk ani 
vzdálenost nerozhoduje! Zn. 737C Nový 
začátek.
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 PAVEL VNUČKO – léčitel a věštec
Pracuji osobně i na jakoukoli dál-
ku, odpovídám na dotazy, diagnos-
tikuji, odblokovávám psychiku, 
bolesti, stresy, dobíjím velmi silné 
energie, navrhuji léčbu atd. Neboj-
te se zavolat, najdeme cestu. Tel. 
728 438 006, www.pavelvnucko.cz 
 (009)

 Věštírna u Andělské SANDRY 
– linka 906 55 99 25, cena hovo-
ru za minutu 55 Kč. Jsem kartářka 
a věštkyně i čarodějka SANDRA. 
Pracuji s taroty, kyvadlem a věštec-
kou koulí.  (027)

 Chcete znát váš 
osud nebo budouc-
nost? Výklad karet, 
astrologie, telepatie, 
duchovní spo jení ze-

snulých, prokletí, runy, praktické lé-
čení Reiky. Jsem tady pro Vás. Sky-
pe: jolanda.vestkyne. Tel. 
720 645 592, 906 700 000 kód 704, 
Nám. Svobody 668/2, Děčín. (025)
 STÁLE Vám „kde kdo, SLIBUJE 
kde co, a hory-doly“?
UŽ MÁTE „PLNÉ ZUBY“ svých 
NESNÁZÍ? Pro REÁLNÝ ZÁSAD-
NÍ ŽIVOTNÍ OBRAT (druh problé-
mu nehraje roli), pište jméno a datum 
naroz. na T.: 778 037 894.  (023)   
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