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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
Muži hledají
 57/191/štíhlý, sympatický, tolerantní nekuřák
hledá ženu. Východní Čechy, Chrudim, Kutná
Hora. Zn. 607 715 560.
(3455)
 Muž 69/186/95 hledá osamělou ženu/i starší,
které nechybí úsměv. Zn. 604 044 312. (3456)
 Ahoj. Muž 50/167/68, mladšího vzhledu, štíhlé postavy hledá obyčejnou ženu, která se nedívá
jen na krásu, ale touží po pěkném vztahu. Brno
a okolí. Zn. 604 382 463.
(3457)
 41/190/90, abstinent hledá nekuřačku do 43
let. Mezi mé záliby patří příroda, domácí kutilství, cestování a houbaření. Odepíši všem, dítě
vítáno. SU, UO, JE. Zn. 732 723 403.
(3458)
 Pohodový, veselý, SŠ, 70/170/mlad. vzhledu, ﬁnančně zajištěn, s vlastním bytem, nekuřák
hledá menší/štíhlejší ženu přiměřeného věku,
na úrovni. Ostravsko. Zn. 731 718 564. (3459)
 50letý nekuřák z Ostravy hledá přítelkyni. Zn.
608 148 368.
(3460)
 Obyčejný kluk 50/185 hledá obyčejnou, bezva holku, která je sama, tak jako já. Budeme spolu, ne? Pouze Brno. Zn. 702 373 395.
(3461)
 Rozvedený nekuřák 65/175 hledá kamarádku/přítelkyni na vše krásné, co život přináší. Jen
z Vysočiny a okolí. Zn. 702 072 873.
(3462)
 Vdovec 59/183 hledá přítelkyni z Havlíčkova
Brodu nebo z Jihlavy. Zn. 730 892 065. (3463)
 Invalidní důchodce 52/186 hledá partnerku na oslavu konce roku a k začátku nového života ve dvou. Láska a porozumění. Zn. 730 695 454.
(3464)
 Osamělý, 62/188/92, ﬁnančně zajištěn hledá
přítelkyni na vážný vztah. Pouze Morava. Zn.
774 939 677.
(3465)
 Cítíš se sama, bez lásky a citu? Napiš. Hledám
milou, štíhlou ženu do 45 roků na vše krásné.
52letý Petr. Zn. 721 648 103.
(3466)

SMS SEZNAMKA

stručný návod
jak podat SMS inzerát
Napište SMS ve tvaru
SPIRITSEZNAMKA mezera text inzerátu
příklad: SPIRITSEZNAMKA Vdovec
65/175 hleda pritelkyni z Prahy.
Zn. Vaše telefonní číslo.
PIŠTE BEZ HÁČKŮ A ČÁREK
VIZ PŘÍKLAD!!!

Odešlete na číslo
736 300 202

Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS
však nesmí být delší než 120 znaků.
Cena této SMS je dle tarifu operátora.

Kontakt
Kontaktredakce:
inzerce: 472
472 741
742 989,
253, redakce@spirit.cz,
inzerce@spirit.cz, www.spirit.cz  Od 18. listopadu do 24. listopadu
 Jsem Jirka 40/175/70. Stále hledám a nenacházím dívku. Rodina je základ. Ne z VT. Zn.
776 714 151.
(3467)
 Muž 48/175 hledá ženu na vážné seznámení.
Jsem od jižních Čech, mám rád výlety, kolo, rád
vařím, jsem dom. kutil a rád zahradničím. Můžeš
mít jedno dítě. Zn. 721 917 833.
(3468)
 Hledám hodnou, věrnou ženu. Miloš 40/170.
JC, HK, TU, SM, LB. Zn. 732 730 326. (3469)
 Hledám ženu na vztah. Jsem 33letý/sportovní
postavy, 171/65, svobodný, pohodář, romantik
a hledám ženu, kterou budu mít rád a ona bude
mít ráda mě. Zn. 731 468 609.
(3470)
 Muž 46/172 ze severní Moravy hledá kámošku
se zájmem o pěší turistiku. Nejlépe z SU, OL, PV
apod. 2018 ve dvou. Zn. 721 653 303.
(3471)
 Rozv., štíhlý muž 63/198 hledá přítelkyni,
nejraději z Letovic, která se umí smát, milovat
i nasekat na holou. Zn. 720 528 036.
(3472)
 69letý muž, vitální, zajištěný hledá přítelkyni.
Okolí Brna i jinde. Zn. 732 613 997.
(3473)
 55/191/štíhlý, sympatický muž hledá přítelkyni/partnerku pro život. KH, Chrudim, východní Čechy. Zn. 702 300 485.
(3474)
 Rozvedený muž/nekuřák, 65/175 hledá
ženu z UH, HO, ZL, KM. Pouze SMS. Zn.
732 906 558.
(3475)
 Vdovec 62/185 hledá hodnou a milou ženu,
která nechce být sama a chce ještě žít. Více ústně.
KO, M.B., K.H., Nymburk. Zn. 727 948 515.
(3476)
 54/165, sympatický kuřák, zajištěný hledá
menší/štíhlou ženu do 45 let. Přistěhování je
možné. Písni na. Zn. 736 737 230.
(3477)
 50letý/189/77 hledá ženu/ovečku do domečku. Sex, láska, bydlení. PE, JH. Zn.
704 478 849.
(3478)
 Rozvedený 63/170 s bytem, z Brna hledá
sympatickou a milou ženu. Brno a okolí. Nechci
být sám. Zn. 728 723 974.
(3479)
 Rozvedený/SŠ, pracující, 173 cm vysoký hledá fajn ženu i cizinku z celé ČR. Zn.
702 842 083.
(3480)
 40letý muž hledá na vážný vztah hodnou,
štíhlou ženu/nekuřačku od 30 – 39 let. Boskovice, Konice, Jevíčko, Moravská Třebová a okolí.
Zn. 605 303 918.
(3481)
 52letý muž hledá ženu mezi 45 – 52 lety
k vážnému seznámení. Zn. 723 935 447. (3482)
 Pražák 68/190 by rád poznal ženu, která nechce být sama. Nehledám krásu ani majetek, jen
pohodu. Jsi-li sama, tak napiš nebo zavolej. Zn.
601 349 136.
(3483)
 Sama, smutno, nuda, do 55 let? Ne zlatokopka? Hledá Tě 66/175/100, mlad. vzhledu,
nekuřák s autem. Výlety, příroda, houby, dovča.
Západní, střední, jižní Čechy. SMS, MMS. Zn.
732 416 485.
(3484)
 Hledám mírnou, pohlednou baculku s větším
horním objemem, do 72 roků. Jsem rozv., 77letý
nekuřák/abstinent od Prahy. Zn. 792 273 467.
(3485)
 Štíhlý, mladší řidič, prý sympatický hledá
kamarádku/sympaťandu odkudkoliv. Nejraději starší a hodně přírodní typ. Pokud jsi, ozvi se prosím. Auto mám. Za SMS děkuji. Zn.
607 627 434.
(3486)
 54/195, svobodný s velkým mužstvím, z JM
hledá prsatou/plnoštíhlou ženu, vdovu nebo
rozvedenou od 50 – 61 let pro život a společný
vztah. Zn. 702 563 149.
(3487)
 Rozv., 59/175/90 hledá ženu na vážný vztah
a žít jeden pro druhého. Sex je pro mě příjemná
záležitost. Jsem zaopatřený, pracující, motorista.
Liberec a okolí. Zn. 734 287 632.
(3488)
 Hledám milou přítelkyni pro potěchu těla
i duše. Dobře situovaný 67/180/95, nek./abstinent. LN, MO, Žatec. Zn. 721 310 917. (3489)
 Svobodný, 55letý muž hledá ženu z okresu
Uherské Hradiště. Zn. 775 053 578.
(3490)
 Nekuřák 48/170 hledá fajn kamarádku/menší
postavy se společnými zájmy. Příroda, historie,
rock i folk. Praha a okolí. Zn. 605 174 131.
(3491)

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 20 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.
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 20 Kč, pište čitelně.

Zn:
Jméno:
Adresa:
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Zkvalitňujeme služby našim čtenářům

Astrokoutek

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!

● KDY SE UZDRAVÍM? Podle vašeho data narození zjistím vše! Astroložka Margareta. Volejte 906 70 30 35
(kód 18SSP)

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.
 Hledám ženu do 55 let ze severních Čech pro
společné chvíle a vše, co k nim patří. Cizinka
ani žena v ID mi nevadí. Děkuji, těším se. Zn.
604 916 817.
(3492)
 Důchodce 69/170, docela pohledný hledá
starší, erot. založenou ženu, která bydlí sama.
Věk nerozhoduje. Zn. 607 201 819.
(3493)
 Rozvedený muž hledá plnoštíhlou paní s větším hor. objemem do 71 let/78 kg váhy. Jsem
nekuřák/bez alkoholu, 70 +. Střední Čechy. Zn.
702 869 906.
(3494)
 Ženatý, 58letý hledá vdanou ženu do 60 let
na vše pěkné a nepoznané. Okres BV a BO. Jen
SMS. Zn. 773 547 379.
(3495)
 Která babička dokáže přijít na kávu a touží se
i přitulit? Čím starší, tím lepší. Cestu uhradím.
Senior. Zn. 702 428 007.
(3496)
 Muž 60/175/79, rozvedený z Nového Bydžova, v ČID, kuřák hledá vztah s upřímnou,
menší ženou/štíhlé postavy z blízkého okolí. Zn.
605 301 665.
(3497)
 Jiří 45/194/100, nekuřák, modrých očí hledá ženu se zájmy o přírodu, zvířata, zahrádku. Žít v lásce a pohodě. Jsem od Kladna. Zn.
723 258 135.
(3498)
 Cítíš se sama? Chybí ti někdo na kávu, procházky i víc? Ozvi se 45letému muži
z Chomutova a okolí. Věk od 40 let a víc. Zn.
730 677 643.
(3499)
 Něžný mazlík 55/170/štíhlý hledá korpulentní
ženu ke všemu krásnému. Zn. 732 156 818. (3500)
 Pohledný, sympatický chlap hledá sympatickou, štíhlou holku. Dítě není překážkou. Já
34/180/90. Zn. 736 639 125.
(3501)

Ženy hledají

žena hledají

 Rozvedená, 33letá černovláska s dvěmi závazky hledá muže od 40 let. Jen OV a okolí. Těší
se Aneta. Zn. 739 954 534.
(3502)
 Jsem 57letá/štíhlá žena, mladšího vzhledu
a hledám přítele s autem a kolem pro vyjížďky
po Českém Ráji odkud pocházím. Žiji v Liberci,
ale příští rok se stěhuji. Zn. 720 351 230. (3503)
 Hledám přítele/nekuřáka kolem 62 + let
z HK. Jsem nekuřačka, 62/160, mladšího vzhledu. Zn. 721 279 600.
(3504)
 Rozv., 66/170/70, kuřačka z Prahy hledá přítele na hezký vztah, od 60 – 70 let/vyšší postavy.
Pouze Praha a okolí. Zn. 732 842 930. (3505)
 Vdova 75/158/blondýna hledá nekuřáka od 70
– 75 let k společným procházkám a výletům. Auto vítáno. Praha a okolí. Zn. 733 469 113. (3506)
 Mamča 45/168/72, nekuřačka/abstinentka
hledá vážný vztah i s rozvedeným mužem od 47
– 52 let, který má rád děti. Spíše domácí typ. Zn.
607 130 749.
(3507)
 Hledám jen kamaráda na psaní SMS o životě
atd. Pouze O2. Zn. 724 793 021.
(3508)
 Hledám muže upřímného, zajištěného a pohodového, který má rád přírodu. Já 69/167. Ty
od 68 – 74 let. Zn. 736 428 476.
(3509)
 Sympatická, milá podnikatelka z Brna,
48/170 hledá pro život pohodového a příjemného muže, který si váží citu, něhy a lásky. Ozvu se
všem. Zn. 702 660 525.
(3510)
 Žena ze severní Moravy hledá nezadaného
muže se zájmem o moře, cestování. Věk od 58
– 65 let. Zn. 605 401 377.
(3511)
 Hledám muže příjemného vzhledu, moderního,
od 60 – 66 let/vyššího, ne obézního! Pro spolužití
a jen vážně! Časem přistěhování ke mně. Auto vítáno. Já 66/163. DC, UL. Zn. 773 616 575. (3512)
 Nehledám krásu ani bohatství, ale lásku
a upřímné srdíčko. Alena 69/161 z Liberce. Zn.
792 283 949.
(3513)

vhodný partner

BERAN

ZJISTĚTE, ZDA S VÁMI
ZŮSTANE! Specialistka na lásku
kartářka Sofie. Pošlete SMS
s kódem 58XBZ na 904 30 46
NOVÁ LÁSKA! Kdy ji
najdete? Správné odpovědi vidím okamžitě! Jasnovidka Nela. Volejte na
906 703 035 (kód 38DUM)

BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR

Kartářka Berta: PRÁCE-LÁSKA-FINANCE-ZDRAVÍ ptejte se nejlepší věštkyně! Odpovídám rychle a jasně. Volejte 906 70 30 35 nebo pošlete
SMS s kódem 55LJA na 904 30 46
● VAŠE BUDOUCNOST! Mé kyvadlo a karty vědí, co vás čeká! Vědma Rozárka. Pošlete SMS s kódem
19NXD na 904 30 55
EMA Europe sro, POBox 14, Praha05, 11005, tech. zaj. Materna, 18let+,
1min./70Kč; 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

STŘELEC
KOZOROŽEC
VODNÁŘ
RYBY
 Rozv., 48letá/nekuřačka, plnoštíhlá ze Sokolovska
hledá v okolí muže, přiměřeného věku, pro trvalý
vztah. Pouze vážně. Zn. 773 484 030.
(3514)
 Žena 64/158 hledá hodného přítele/nekuřáka
s autem do 65 let, který nedává přednost jen majetku a prestiži, je také sám a hledá trvalý vztah.
Pouze severní Morava. Zn. 702 483 210. (3515)
 Zadaná žena v důchodu ze Zlínského kraje si
ráda popovídá o životě s příjemným mužem. Zn.
731 027 397.
(3516)
 Vdova hledá pohodového muže. Severočeský
kraj, Chomutov. Zn. 737 966 944.
(3517)
 50letá baculka hledá partnera. Zn.
774 916 764.
(3518)
 Žena 62/162/štíhlá, SŠ, všeobecných zájmů
hledá muže cca 66/176 z OV a okolí pro trvalý
vztah. Jen SMS. Zn. 792 538 262.
(3519)
 Žena 44/160/71 hledá hodného přítele. Plzeňsko, ČB. Pište. Zn. 775 949 245.
(3520)
 55letá/165, milá, hezká hledá příjemného přítele
pro hezký vztah. Ostrava. Zn. 736 435 780. (3521)
 Mám šanci najít muže? 65letá důchodkyně
z Prahy. Zn. 730 583 678.
(3522)
 Hledám kamaráda/přítele, lásku u slušného
muže z Vysočiny, jižních Čech. 49letá žena. Zn.
736 136 310.
(3523)
 64/160/štíhlá nekuřačka z Hradeckého kraje
hledá aktivního, hodného muže na vážný vztah.
Zn. 732 479 252.
(3524)
 39letá/SŠ, svobodná, vyšší/plnoštíhlá hledá
pro vážný vztah vyššího přítele s autem z Brna
a okolí. Zn. 723 831 987.
(3525)
 63/160 hledá přítele od 58 – 65 let. Rychnovsko, UO, HK. Společné výlety, procházky. Zn.
732 423 537.
(3526)
 53letá žena ráda pozná Tebe, který si bydlel
nebo bydlíš na ubytovně. Pokud umíš i pomoci,
snad napíšeš. Zn. 731 737 126.
(3527)
 Najde 50letá žena z východních Čech
upřímného muže ve věku 50 – 55 let na vše,
co život obnáší? Hledám vnitřní krásu, být si
oporou a zároveň i spolu zvládat nemožné. Zn.
731 912 513.
(3528)
 Jsem žena 64/176 a ráda poznám kamaráda
od 60 – 65 let pro cestování, příjemné prožití volného času spolu i posezení při dobrém vínečku.
Zn. 722 476 465.
(3529)
 Budu se těšit na seznámení s mužem kolem
70 let, který stejně jako já hledá únik ze samoty,
která ničí všechny pozitivní myšlenky. Zavolej.
Zn. 608 373 580.
(3530)
 68letá vdova hledá příjemného kamaráda
z Prahy od 70 – 73 let, řidiče s autem, k vyjížďkám na chatu. Zn. 721 235 864.
(3531)
 Žena 56/168/68 z jihu Čech, vyšší životní úrovně hledá muže podobných kvalit. Zn.
721 364 954.
(3532)
 Rozvedená 57/164 hledá přítele pro vážný
vztah. Samota je zlá. Prosím volejte. Středočeský
kraj. Zn. 732 887 384.
(3533)
 46letá, pohledná, štíhlá žena hledá spolehlivého, upřímného muže pro hezký vztah. Zn.
703 355 052.
(3534)
 60letá vdova hledá muže do 65 let z okolí
UH, HO, s kterým vyměním samotu za život
ve dvou s bydlením u mě, bez alkoholu a cigaret.
Zn. 733 638 963.
(3535)
 Rozvedená, sympatická žena 62/165/68
se smyslem pro humor hledá zajištěného muže, co umí pohladit a mít rád. Jen Jihlava. Zn.
734 713 763.
(3536)
 Ráda poznám pohodového přítele. Já 66/175, Ty
64 – 68 let. Severní Čechy. Zn. 739 576 872. (3537)
 Ozve se mi muž od 70 – 75 let, kterému vadí
samota? Západní Čechy. Zn. 732 366 396.
(3538)

různé

Různé

 Osamělá důchodkyně z Moravy by ráda byla
babičkou malým dětem, případně i mámou jejich
mámě. Zn. 797 996 521.
(3539)
 Manželé z východních Čech hledají někoho,
kdo nemá bydlení. Muže nebo ženu, ne bezdomovce. Ozvěte se. Zn. 603 702 936.
(3540)
 Najde se osamělá žena/důchodového věku,
nekuřačka, která by nám pomohla s nemocnými
rodiči a domácností? Strava a samostatné bydlení v rodinném domku zdarma. Prosíme bez domácích mazlíčků. Ostatní po vzájemné domluvě.
Plzeňsko. Zn. 604 325 905.
(3541)

Placená inzerce
ZÁKLADNÍ CENY
ŘÁDKOVÁ:
obyč. písmo: 36 znaků – 45 Kč + 21 % DPH
(První a poslední řádek 30 znaků.)
tučné písmo: 30 znaků – 65 Kč + 21 % DPH
Plošná na inzertních stranách:
Černobíle 1 cm2 – 65 Kč + 21 % DPH.
Barevně + 10 %.
Finanční částku za komerční inzerci sami vypočítáme po obdržení textu inzerátu a zašleme složenku
spolu s výpočtem ceny. Inzeráty zveřejníme do tří
týdnů po zaplacení.
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 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.
(084)
 Odvádím přivtělené zbloudilé duše,
i z míst, ruším uhranutí na vztah, práci,
zdraví, uhranutí psů i domů. Předpovídám budoucnost. Pracuji s kyvadlem
a po telefonu od 8-12. Magda tel.
607 870 960.
(126)
 Ukončuji utrpení na lásku se všechno
mění. Terapeuticko-léčitelské služby.
777 000 263.
(130)
 Pomocí karet rada, naděje, odpověď
poštou. Tel. 732 526 688.
(131)
 Při mé 33l duch. cestě mě byl
„zjeven k opatrování“ určitý DÁVNÝ, ZAPOMENUTÝ, TAJEMNÝ
a UNIKÁTNÍ ENERGET. Proces,
KTERÝ vyčistí-vyřeší JAKOUKOLI
situaci K VAŠEMU PŘÁNÍ. „Budete
to Vy, koho SI vybere..?“ Tak napište jm., datum naroz. T-773 231 594.
(utrpení, jsme si naočkovali my
a církve).
(134)
 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.
(135)

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

