Měsíčník Letokruhu   č. 13
České Budějovice  2001-04-03

Vážení přátelé,
Zdravím Vás a omlouvám se za malé zdržení způsobené mou fyzickou nepřítomností v Budějovicích na přelomu měsíce.Přesto, že je již konec března za námi, dovoluji si pro ty zapomětlivější z nás připomenout povinnost členského poplatku. Výše poplatků a další podrobnosti o členství jsou uvedeny v měsíčníku č.11. V příloze posílám pozvánky na dvě zajímavé akce a zprávu o táborské schůzce od Vítka Nováka.

Jak už jsme se zmiňovali, každý člen Letokruhu má možnost vydat měsíčník za odměnu 100 žaludů. Příští autorkou Měsíčníku bude Eva Kozinská  větev č. 38.
Vlaďka Hejzlarová

Přílohy:

4.března představili Vítek  s Justynou Letokruh na táborské schůzce Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj. Po zvažování možnosti založení vlastního LETS systemu dali táborští přednost připojení k Letokruhu, což můžete pozorovat ve zvýšené nabídce i poptávce. Doufám, že s přílivem jarní mízy i nové krve do našich řad se naše výměny pěkně rozproudí. 


Sdružení Gaudiu zve všechny v sobotu 16.6.2001 do obce Zaboří u Č. Budějovic. V Záboří toho dne bude výtvarný den (hlavně pro děti), divadlo Víti Marčíka (odpoledne pro děti a večer pro dospělé) a prodejní výstava všelikých prací členů LETOKRUHU (za žaludy, něco jako pokus o tržnici). Zájem o účast na výstavce je možné projevit na MAILDY@telecom.cz či na adrese Věra Dytrychová, Záboří 33, 373 84 Dubné.
Lhenice a Mičovice

Vážení,
dne 5. května večer se bude konat u Kameníků v Třešňovém Újezdci ve stodole koncert kapel různých žánrů. Většinou půjde o nějakou formu rocku, v jednom případě o etnickou hudbu (bubny a didjeridoo). Vstupné dobrovolné. 
7.5. od 14:30 pak bude v Třešňovém Újezdci na návsi průvod masek tentokrát věnovaný ukončení druhé světové války. Vstupné žádné. Masky je možno si také vyrobit na místě - 10 Kč za materiál.
Na hojnou účast se těší Třešňoví Kameníci (telefon: 0338/321038, e-mail: kamenici@razdva.cz)

 
Rubriky:
Auto – součásti a doplňky
Doprava
Jazyky
Knihy
Nábytek
Oblečení a boty
Počítače


Poradenství
Potraviny
Práce na strojích a s nástroji
Práce v domácnosti
Půjčky 
Řemesla a umění 
Sportovní potřeby



Stroje a pomůcky
Ostatní
Výuka
Nová: Dobročinná činnost



 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
41-výlet autem z Českého Krumlova do přírody či za historií(1+dítě, na benzín přispěji v Kč)
Jazyky
Jazyky
10- VýukaJaponštiny
20- Výuka NJ
18- Překlady z angličtiny
38-učitele znakové řeči
9- Výuka angličtiny
38-učitele pokročilé angličtiny
9- Tlumočení z norštiny, angličtiny, polštiny
34-výuka angličtiny
15 – Práce s anglickými texty

35-překaldy němčina

37-překlady z angličtiny

38-písemné překlady z angličtiny

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 – Švýcarsko, Francie, Německo

37-starší sci-fi literaturu

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



41-francouzská beletrie, Dějiny francouzské literatury, dětské knihy(do 8 let)

Nábytek
Nábytek
16- Drátěná postel
8- Stoly , židle

18-starý (I poškozený) dřevěný stůl

37-stojací lampa
18-vyrobím postel(palndu,letiště, pódium,lavici-fotka na Rose nebo pošlu) asi 50% ceny v obchodě
8- knihovna, nejlépe prosklená
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.
41-dívčí kalhoty, délka 80-85 cm, oteplovačky délka min 80 cm, letní šaty na 10 let
38-oblečení po dětech (10-14let)

41-kimono na karate (delka nohavic 87 cm), kožich dámský beránek, výška 165 cm, kožich pánský beránek, nenošený, ¾ délka

POČÍTAČE
POČÍTAČE
9- Zhotovení WEB stránek na Internet
8- Program na psaní not
8- Vypalování CD

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, knihatd.)

36-práce na počítači

14- Grafické úpravy textu

18-Počítač 486, klavesnice, myš, modem, repro, monitor- cca 4000

14-počítačové (instalace,  HW apod., scanování fotografií apod

38-různé práce (napsat, vytisknout, stáhnout z intrenetu)

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.

15- Rady – biozahradničení

21 – Rady při utvářenídětských hřišť

34-právní služby

41-úvod do cvičení jógy, přechod na vegetariánskou stravu

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  jakákoliv
6- Vlašské ořechy 35 žaludů/kg
7- Celozrnné obiloviny, některé druhy zeleniny (hlavně v zimě)
41-campa špaldová čerstvě pražená a mletá (0,5 kg 40 žaludů)
16- Potraviny nejlépe “bio”
39-domácí džemy a sterilní výrobky z hub
16- Včelí med
40-v době úrody třešně, jablka, švestky
22- Jakékoliv maso
36-vykrmené králíky
32 – biopotraviny, zelenina, maso – domácí(drůbež)

39-bílá vejce 30 ks

35-biopotraviny, pochutiny

34-biopotraviny (I živočišného původu)

37-biopotraviny

5-Kyselé zelí
Práce na strojích a s nástroji
Práce na strojích a s nástroji
12- Použití hoblovky s protahem

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

39-půjčování kapesních slovníků na cesty ( Jap., E. GB, D, I, turečtina, Řečtina, Arabština)

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
41- ptačí budky, krmítko
16- Ozdoby tkané z korálků (i na zakázku)





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

39-háčkované ozdoby a indiánské náramky

34-výroba podšálků  z lýka, přívěsky z kamene a kůže

9- Výtvarně inspirovaná přáníčka- také k velikonocím


Služby ostatní
Služby ostatní
4 – Stavební práce nekvalifikovaná (časem)
41-pomoc s prořezáním ovocných stromů
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- ubytování mimo Tábor, na výletech
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, natření okenic
23- Obecná výpomoc
14-manuální práce v Táboře, ubytování
23- Vřelé lidské slovo
8- Hrubou fyzickou práci při rekonstrukci vejminku (škrábání zdí atd.)
35-manuální práce (zemědělství, stavební)
35-ubytování na výletech
34- právní služby

37-právní  služby, manuální výpomoc

38-vegetariánskou večeři (po dohodě min. 1 den předem)
29- Pomocníka při rekonstrukci domu, 40 žal/hodinu za řemeslnou práci příplatek 20 žaludů/hod.
Sportovní potřeby
Sportovní potřeby

41-běžky s umělou skluznicí,150 cm, běžecké hůlky
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

41-běžky dětské, umělá skluznice, 150 cmbrusle dívčí vel 32, kolo Pionýr, výška řidítek 90 cm

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-PYLON- Hra ze dřeva pro chytré hlavy (vlastní výroba)
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

40-cibulky narcisů, koňský hnůj, sazenice šalvěje
41-krosna na dítě, starší typ
17- klavírníkřídlo, anglická mechanika, zachovalé – studentka konzervatoře
40-cibulky tulipánů, sazenice bílého šeříku
18- Nevydělané kůže – koza srnčí a jiné
40-trávu nebo seno z 25 arů
18- Zdravé dřevo ovocných stromů průměr 20 cm a více 

20- Seno

20 – Valník za koně, nářadí

41-sazenice žlutých růží, popínavých růží

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 nastřechu 40x40 c

36-seno kvalitní

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
í
20- Výuka NJ
20- Výuka jízdy na koni150 žal./hod
13- Kurz aromaterapie a masáží
9- Výuka angličtiny
9 – Hra na kytaru a české písničky

38-učitele znakové řeči

34-výuka angličtiny
10- VýukaJaponštiny
38-učitele pokročilé angličtiny

 DOBROČINNÁ ČINNOST
5-Předám ročního kocourka do zahrady, do bytu se nehodí, momentálně žije u trafiky na rušné silnici. Přidám500 žaludů a konzervy




