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Měsíčník Letokruhu   č. 12
České Budějovice  2001-02-28
Vážení přátelé.
V minulém měsíčníku popsal Vítek Novák ek.-právní rámec. Ten je důležitý. Smyslem je pak využívání zdrojů, které by často zůstaly nevyužity a možnost navazování  zajímavých kontaktů osobně nebo i prostřednictvím Internetu, tzn. být v kontaktu s lidmi progresivnějšího životního stylu. Vítkovi bych chtěl poděkovat, že se zabýval právním rámcem, a tím se nám snaží vytvářet všestranný uživatelský komfort.  
Informace, která byla prozatím poslána jen Internetem: V neděli dne 4.3.v 19.30 se koná v Táboře setkání našeho Letokruhu (LETS) se Společností pro trvale udržitelný rozvoj o možnosti rozšíření letokruhu prostřednictvím této společnosti na Táborsku. Iniciátorem akce je Miloš Tuháček, který je
jedním z právních poradců ROSY a je tam řada jiných zajímavých lidí. Vítek Novák nabízí 3 volná místa v autě. 
Cesta autem je vhodnější, protože poslední vlak nazpět jede ve 21.30. Kdo má zájem, spojte se s větví Justyna a Vítek Novákovi, Česká 28, ČB 038/7314198, tel. do práce: 038/635 68 69 a E- mail: enviro@organizer.net 
Ponechávám ještě pro důležitost dva body z minulého měsíčníku:
Obnovení členství
Ti, kteří se stali členy Letokruhu před 30. zářím minulého roku musí za letošní rok zaplatit nový členský poplatek. Členství těch, kteří nezaplatí tento poplatek do konce března, budeme bohužel muset zrušit. Nemá-li někdo ze členů možnost zaplatit nový poplatek z finančních důvodů, ale rád by i nadále zůstal členem, budeme se snažit mu vyhovět, když se na nás do konce března obrátí. Výše poplatků a další podrobnosti o členství jsou uvedeny v minulém měsíčníku.
Možnost vydávání měsíčníku
Každý člen Letokruhu má možnost vydat měsíčník za odměnu 100 žaludů. Rádi bychom zavedli postup střídání tím způsobem, že ten kdo píše měsíčník daného měsíce zároveň sežene vydavatele měsíčníku následujícího. Tohoto nového vydavatele uvede v měsíčníku. Tím budou ostatní členové vědět, kam mají zasílat nové poptávky/nabídky nebo změny. 
Příští autorkou Měsíčníku bude Vlaďka Hejzlarová  větev č. 6.
Vlastik  Kocurek
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 NABÍDKA (číslo odpovídá adresáři)                                              
            


 POPTÁVKA (číslo odpovídá adresáři)
Auto – součásti a doplňky
Auto – součásti a doplňky
2 – Starší zahrádka na auto

22- Zahrádka na škodovku

Doprava
Doprava
4 – 2x měsíčně doprava jedné osoby na trase J. Hradec Kolín 
21 – Převážení a přenášení soch a materiálu v republice
9- Transport autem – kombi a vozíkem
20- Doprava ČK (ČB) – Praha a obráceně
4 – Doprava vozidlem Pick up (někdy)
20- nákladní – seno sláma, piliny
12- Pravidelná kyvadlová doprava Záboří u ČB – Praha, Po tam, St zpět

Jazyky
Jazyky
10- Výuka  Japonštiny
20- Výuka NJ
18- Překlady z angličtiny

9- Výuka angličtiny

9- Tlumočení z norštiny, angličtiny, polštiny

15 – Práce s anglickými texty

30- Výuka AJ, začátečníci a mírně pokročilí, v místě bydliště v ČB

KNIHY
KNIHY
18-Průvodce BAEDEKERS –New York, Schweiz, Elbe
5 - T. Mann: Smrt v Benátkách.
18- Euroatlasy – Švícarsko, Francie, Německo

18- Velký česko-anglický slovník (Paldauf)

13- Knihy: Jak dobře mluvit, Jak se jmenuje tahle knížka, Umění jednat s lidmi, Květiny pro každou příležitost a další

Nábytek
Nábytek
16- Drátěná postel
8- Stoly 

8- Židle
Oblečení a boty
Oblečení a boty
5- Nové dámské pantofle od baťů (1390 Kč) č.37, černá proplétaná kůže
5 - Oblečení i poškozené z 60 a 50 let. Přijedu
29- Oblečení (asi 14 kg), boty, hračky, knížky průběžně po třech dětech. V současnosti asi pro věk 6 až 10 let (zejména kluci). Cena za oblečení asi 200 žaludů, ostatní dle dohody.

POČÍTAČE
POČÍTAČE
9- Zhotovení WEB stránek na Internet
8- Program na psaní not
8- Vypalování CD
18- Starší PC Pentium
8- Scanování obrázků a fotek
22- PC Pentium 
15 – Práce s Internetem

15 – Poč. program pro organické zahradničení – plánování škůdci, rotace apod.

16- Práce na počítači (opisování textů, sazba letáků, článků, knih  atd.)

14- Grafické úpravy textu

8- Záloha dat z Vašeho PC, které jsou pro zálohu na disketu příliš velká

28- Tvorba www stránek a menších databází v MS ACCES

Poradenství
Poradenství
12- Lecjaké zkušenosti z ekonomiky

2 - Psychologické poradenství, rodinná terapie

15 – Rady pro uplatnění zásad trvale udržitelného života v praxi. Například přestavba chalupy z roku 1839 na energeticky úspornou.
18- Moštárna
15- Rady – biozahradničení

21 – Rady při utváření  dětských hřišť

Potraviny
Potraviny
3 – Topinambury
2 – Zeleninu, brambory ovoce “bio”
15 – biozelenina ze zahrady (červená řepa, topinambury, zelí, mrkev, okurky, rajčata, cukety atd...) 
3 – Biopotraviny
16- Sušená zelenina (mrkev...)
5- Meruňkový džem
16- Sušené ovoce (hrušky,  jablka...)
8- Zelenina (rajčata, okurky, celer, čínské zelí,  cibule, česnek,  kapusta případně nabídněte)
6- Vlašské ořechy 35 žaludů/kg
7- Celozrnné obiloviny, některé druhy zeleniny (hlavně v zimě)

16- Potraviny nejlépe “bio”

16- Včelí med

22- Jakékoliv maso

32 – biopotraviny, zelenina, maso – domácí(drůbež)

5-  Kyselé zelí
Práce na strojích a s nástroji
Práce na strojích a s nástroji
12- Použití hoblovky s protahem
18- Moštárna
2 – Pomoc kosení kosou

8- Umožníme práci s hrnčířskou hlínou – modelování a točení na hrnčířském kruhu. Vypálíme Vaše výrobky v keramické peci.

Práce v domácnosti
Práce v domácnosti
9- Výroba tvarohových dortů
11- Úklid domácnosti (umýt okna atd.)
9- Pomoc při vaření
11- Vymalovat byt
9- Hlídání dětí 

8- Hlídání dětí (u nás na vesnici přes víkend)

2 – Příležitostné krátkodobé pohlídání dětí vzdálenějších větví při vyřizování jejich záležitostí v ČB

Půjčky
Půjčky
8- Půjčování knih (duchovní literatura, psychologie a jiné)
8 – Půjčit si knihy (barvení látek přírodními barvivy)
6- Zahrádku na auto
9- Půjčit kolečkové brusle
6- Nosič na kola (na auto)

9- Dámské brusle

2- Maflik – ruční kotoučová pila

2- Soustružnické nože na dřevo

2- Horní frézka – ruční

29- Vysušovač zdiva (vlhké zdivo, havárie vody, stavební a malířské práce) výkon asi 15 l za 24 hodin. Cena 70 žaludů/den.

Řemesla a umění
Řemesla a umění
11- Nabízím užitou a uměleckou keramiku z vlastní dílny
21- Rámování a paspartování
9- Fotografování (portréty, svatby atd.)
29 – Řemeslné práce (truhlářské, zednické, natěračské atd.) potřebné při rekonstrukci domu. 60 žaludů/hod.
12- Nabídka obrázků a grafiky z vlastní dílny

16- Ozdoby tkané z korálků (i na zakázku)

14- Vypalování keramiky

14- Oprava historických fasád

21- Portrétování 

26- Živá muzika při různých příležitostech (country, folk, chansony aj.) – banjo, dvě kytary, baskytara, zpěv

22- Zkomponování písně (skladby) k jakékoliv příležitosti nebo pro konkrétní osobu.

32- Keramika na zakázku

9- Výtvarně inspirovaná přáníčka- také k velikonocím


Služby ostatní
Služby ostatní
4 – Stavební práce nekvalifikovaná (časem)

7- Pomoc při zemědělství (pouze rostlinná výroba) a v lese
4 - Občas pobyt na horách – běžky, koupání, lesy (nebo na statku) – lze spojit s mojí nabídkou
10- Pomoc při různých pracích
9 - Tip na koupi domu na venkově
4- Pomoc v zahradnictví 
8 – Stavební práce i pomocné
8- Obecná výpomoc 

16- Práce na poli, zahradě a v lese
15 – Občasná pomoc v lese, na zahradě, na chalupě
16- Pomocné stavební práce
22- Přepisování notových záznamů s využitím počítače (vlastního) 
Zn. Začínající skladatel disgrafik
14- Příprava dětí na talentovky, umělecké školy
22- Textaře písní, styl chansony a podobné.
8- Uskladnění zeleniny ve studeném sklepě, skladování věcí (například přívěsného vozíku nebo i auta ve stodole).
21- Zpracování keramické hlíny
20- Hlídání psů
23- Opravit skříňku 

22 - Tupá fyzická síla
23- Odhad stylového nábytku 
21- Práci rukama i hlavou (nenápadně)
20- Vymalování obchodu
23- Obecná výpomoc
20 – Natření okenic
23- Vřelé lidské slovo
8- Hrubou fyzickou práci při rekonstrukci vejminku (škrábání zdí atd.)

29- Pomocníka při rekonstrukci domu, 40 žal/hodinu za řemeslnou práci příplatek 20 žaludů/hod.
Sportovní potřeby
Sportovní potřeby


13- Pánské kolo Cyklon, kompletní vybavení

6- Kimono na karate, velikost 160
9- Dvojkolo
18- Lyže+ hůlky+ lyžáky č. 9

6- Lyže běžky 180 cm - 300 žaludů

6- Hůlky 130 cm - 150 žaludů

6- Boty na běžky č. 51- 250 žaludů

6- Boty sjezdovky ALPINA č.3 – 100 žaludů

Stroje a pomůcky
Stroje a pomůcky
5 - Čerpadlo Malyš
9- Šicí stroj (může být starší)
16- Zahradní plastová umývadla (i do dílny)

18-Foťák ZENIT TTL poloautomat + fotoblesk

Ostatní 
Ostatní 
18-PILON- Hra ze dřeva pro chytré hlavy (vlastní výroba), vhodné jako vánoční dárek
5- Prkna na police délka 2-3m, tloušťka 2-3 cm
12- Jednoduché účetnictví
8- Semena a sazenice
13- Ekologické čistící a kosmetické prostředky tuzemské produkce – omezené množství
12- Palivové dříví
2- Demižón asi 15 l?
13 – skleněné kelímky od krémů, skleněné lahvičky nejlépe s rozprašovačem od firmy NIVEA apod.
2- Zavařovací sklenice omnia (symbolická cena)
13 – starší i novější nahrávky M. Tučného, V. Neckáře, M. Kubišové a dalších
2- Starší zadní duralový ráfek na kolo (cestovní Favorit?) s “cvrkem” 
8- Starší tašky bobrovky (do 20-ti let stáří- dobrý stav)
16- Garnýže na záclony
8- Staré linoleum od 1m2 výše
20- Koňský hnůj
8- Sudy umělohmotné i plechové použitelné na dešťovou vodu určenou k zalévání

17- klavírní  křídlo, anglická   mechanika, zachovalé – studentka konzervatoře

18- Nevydělané kůže – koza srnčí a jiné

18- Zdravé dřevo průměr 20 cm a více – ořech a jiné

20- Seno

20 – Valník za koně

20- Nářadí

8- Lahve od okurek 3,5 l

22- Jakékoliv hudební nástroje v jakémkoliv stavu a množství

  5- Školní vzorníky látek

  5 – Každý kousek krajky, co je vám k ničemu

  11- Eternitové desky na  střechu 40x40 cm

  5- Knoflíky, co chcete vyhodit

Výuka                                                                                      

22- Naučím na flétnu, různé strunné nástroje a hudební nauku
8 - Výuka lidových řemesel
5 - Naučím malovat na hedvábí
8 - Naučit naklepat kosu
14- Kurzy modelování, keramika, kreslení
20- Výuka NJ
20- Výuka jízdy na koni  150 žal./hod
13- Kurz aromaterapie a masáží
9- Výuka angličtiny
9 – Hra na kytaru a české písničky
10- Výuka  Japonštiny


   DOBROČINNÁ ČINNOST
5-Předám ročního kocourka do zahrady, do bytu se nehodí, momentálně žije u trafiky na rušné silnici. Přidám  500 žaludů a konzervy



