Měsíčník Letokruhu
První vydání 										V Třešňovém Újezdci dne 10.2.1999
Vážení členové Letokruhu předem se omlouvám za odbytý vzhled měsíčníku, ale šlo mi o aktuálnost. Zasílám Vám seznam členů a první nabídky a poptávky. Každému z Vás je přiděleno číslo. U nabízené/poptávané služby je uvedeno číslo autora. Přeji mnoho úspěšných transakcí. Další přihlášky budou přijímány podepsané od jednoho z členů – prosím upozorněte na to ty, komu dáte přihlášku. Určitě máte doma nějaké věci, kterých byste se rádi zbavili. Nabídněte je. Speciální nabídka. Justyna (č. 9) má doma koláč, který pro nás upekla a mi ho nestihli sníst a ona je na něj sama. Ráda Vás pozve na čaj.
1.	

NABÍDKA (číslo odpovídá adresáři)
POPTÁVKA (číslo odpovídá adresáři)
Služby

1 - Rady pro uplatnění zásad trvale udržitelného života v praxi. Například přestavba chalupy z roku 1839 na energeticky úspornou.
1 - Občasná pomoc v lese, na zahradě, na chalupě
1- Rady – biozahradničení
2 - opravit a zprovoznit skútr Tatran 125
1 - Malá zemědělská mechanizace (Vari)
3 - Poradenství v jednoduchém účetnictví
1 - Práce s Internetem
3 - Poradenství pro biozahradu
1 - Práce s anglickými texty
4 - Občas pobyt na horách – běžky, koupání, lesy (nebo na statku) – lze spojit s mojí nabídkou  
2 - Psychologické poradenství, rodinná terapie
5 - Pánský kadeřník
2 - Hlídání dětí v ČB
5 - Přivézt nákupy z Makra
2 - Pomoc kosení kosou
5 - Spravování aut
4 - Stavební práce nekvalifikovaná (časem)
6 - Doučování angličtiny k maturitě
4 - Doprava vozidlem Pick up (někdy)
8 - Porady o sadaření a biozahradničení
4 - 2x měsíčně doprava jedné osoby na trase J. Hradec Kolín 
8 - Pomoc v lese
5 - Pohlídám kočku zanechanou v bytě
8 - Stavební práce i pomocné
5 - Naučím malovat na hedvábí
8 - Výuka lidových řemesel
5 - Umyju okna
8 - Naučit naklepat kosu
5 - Naučím Shankaprakšalánu
8 - Půjčit si knihy (alternativní medicína, psychologie, psychoterapie, alternativní pedagogika, mýty a legendy různých národů)
7- Pomoc při zemědělství (pouze rostlinná výroba) a v lese
9 - Poptávka po jídle (asi „bio“ pozn. red)
8- Doprava do Prahy a zpět (asi 1x měsíčně, nepravidelně)
9 - Přespání na venkově
8- Hlídání dětí (u nás na vesnici přes víkend)
9 - Tip na koupi domu na venkově
8- Práce s křovinořezem

8- Internet 

8- Vypalování CD

8- Scanování obrázků a fotek

8- Půjčování knih (duchovní literatura, psychologie a jiné)

9- Hlídání dětí 

9- Pomoc při vaření

9- Tlumočení z norštiny, angličtiny, polštiny

4- Pomoc v zahradnictví 

Půjčky

6- Zahrádku na auto
9- Půjčit kolečkové brusle
6- Nosič na kola

9- Dámské brusle

Potraviny

3 - Topinambury
2 - Zeleninu, brambory ovoce „bio“

3 - Biopotraviny

5- Meruňkový džem

6- Jablka i větší množství i na rychlé zpracování

7- Celozrnné obiloviny, některé druhy zeleniny (hlavně v zimě)
Ostatní 

2 - Součástky na stavbu Octavie Combi /Š1203
5- kolečkové brusle č. 5-6
2 - Starší zahrádka na auto
5- Videonahrávku z ČT 2 Hugues Aufray
6-Oblečení a boty na děti, chlapecké na 10 let
5- Prkna na police délka 2-3m, tloušťka 2-3 cm
6- Menší množství sena
8- Semena a sazenice
6- Kimono na karate, velikost 160
6- Postel starší na chalupu
5 - Čerpadlo Malyš
8- Dětské brusle chlapecké č 36
6- Kočárek s panenkou (poškozený)
8- Dětské brusle dívčí č 36
8- Dětské brusle chlapecké č 32-33
1 - Počítačový program pro organické zahradničení – plánování škůdci, rotace apod.
8- Dětské brusle dívčí č 32-33



