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MĚSÍČNÍK LETOKRUHU č. 22
České Budějovice , 6. 1. 2002

Milí přátelé, máme tady znovu nový rok, je to už třetí rok Letokruhu. V tomto vydání bude proto pár administrativních novinek i přípomínek spolu s několika zajímavostma. Přeji Vám sťastný nový rok s vnitřní pohodou a spokojeností spolu s novými možnostmi kontaktů a obchodů v rámci Letokruhu!

Novinky:	

Máme 2 nové členy – Petra Čambala z Frýdlantu a Bernharda Riepla ze Sandlu v Rakousku. Bernhard je náš první zahraniční člen – i když bych řekl, že i tak poměrně lokální. Pochází z rakouského pohraničního Sandlu kde pramení Malše. Bernhard je často v Budějovicích kde vyučuje mimo jiné němčinu, takže časem to určitě bude mít i v nabídce. A navíc mluví česky. Hodně se zajímá a pracuje s životním prostředím.

Jinak, co se týče zahraniční účasti, tak by jsme teď mohli říci, že naše žaludy už vlastně jsou srovnatelné s Eurem – platí stejně ve více zemích – bez směnového kurzu a jiných obtíží…

Dále jste si už mnozí z Vás možná všimli, že Letokruh má nové internetové stránky s novou adresou. Tato adresa je http://letokruh.webpark.cz . Největsí novinkou je zde návstěvní kniha, která pro ty co mají internet nabízí prostor k volnější diskuzi a informacím. Rozesílací e-mailová adresa @pandora.cz letokruh@pandora.cz se v této souvislosti může případně použít na upozornění nového příspěvku v této knize – podle dohody na posledním sjezdu. 

Jinak bych rád uved, že samotný měsíčník i nadále nabízí možnost uveřejnit příspěvky, ať už se to týká Letokruhu, LETS – systémů, nebo jiných zájmových oblastí. Příspěvky se vždy posílají tomu, kdo je uveden jako autor příštího měsíčníku.

Členské poplatky:

Je čas na členské poplatky. Původně byla korunová část členského poplatku 80 Kč ročně pro ty co dostávají měsíčník poštou a 30 Kč pro členy, kteří nechtějí dostávat měsíčník poštou nebo pro ty, kteří jej dostávají e-mailem. Máme dobrou korunovou ekonomiku, a proto snižujeme poplatky na 75/25 Kč za rok. Umožňujeme teď také placení na 2 roky najednou. Těm, kteří chtějí využít tuto možnost vyjde celková částka na bankovky které se můžou poslat v dopise na adresu větve č. 1. Jinak je možné hradit poplatky poštovní poukázkou na tu samou adresu. Prosíme o zaplacení do 1. března. Po tomto datumu budou větve bez úhrady vymazané. 

Žaludová část členského poplatku bude i nadále činit ročně 70 žaludů pro ty co dostávají měsíčník poštou a 50 žaludů pro ostatní členy. Žaludová část poplatku je splatná teď v lednu. O tuto platbu, která bude provedena za uběhlý rok, se postará účtárna. 

Úprava nabídek a poptávek

Na posledním sjezdu Letokruhu jsme se dohodli na tom, že budeme dělit nabídky a poptávky na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé nabídky/poptávky jsou služby a dovednosti, zatímco ty ostatní jsou krátkodobé. Krátkodobé nabídky/poptávky budou mít tříměsíční lhůtu od podání (budou v měsíčníku označeny datumem podání) a potom budou odstraněny autorem měsíčníku, pakliže je dotyčná větev neobnoví. Při obnovení budou označeny novým datumem podání. Všechny doposud podané krátkodobé nabídky/poptávky vyprchají a budou smazány při vydání příštího měsíčníku a proto prosím  podejte autorovi příštího měsíčníku případné obnovení do 31. ledna, chcete – li je v měsíčníku ponechat.
Příspěvek:

Milí přátelé, vím, že mnozí z Vás se zajímají o etický styl života a o životní prostředí. Je zde také volební rok. Proto bych Vám rád představil základní filozofii Strany zelených, která mne oslovila. Je možné, že mnozí z Vás už Stranu zelených znají, a že máte různé dojmy a zkušenosti. Myslím si ale, že níže uvedené informace stojí za pozornost, protože tato strana podle mne vystupuje velmi seriózně. Dostal jsem tento dojem po tom, co jsem se vícekrát byl informovat v její pražské kanceláři kde jsem se mimo jiné setkal s její  manažérem.

„Základní filozofie Strany zelených je zaměřena na hledání a vytváření harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím prostředím tak, abychom se co nejvíce příblížili ideálům humanismu, úcty k životu a přírodě ve všech jejích formách a ve všech časových horizontech. Za nezbytnou považuje odpovědnost každého jedince vůči jiným lidem a přírodě jako celku. Prosazuje takový styl života, který při uspokojování lidských potřeb neomezuje práva těch, kteří příjdou po nás.“

Strana zelených má také podrobně vypracované jak volební program, tak programové prohlášení. Tyto dokumenty najdete mimo jiné na internetových stránkách této strany na adrese www.stranazelenych.cz . Je také možné se pro tyto i jiné informace obrátit na bezplatnou linku této strany na čísle 0800 208020. Já mám také nějaké materiály k dispozici.

Co se týče místní i celostátní politiky, tak vím, že Strana zelených ráda uvítá skupiny i jedince, kteří hledají alternativu dosavadního politického dění.

Vítek Novák


R U B R I K Y:

Číslo uvedené před nabídkou/poptávkou je číslo větve autora (viz adresář).
Tučně uvedené nabídky/poptávky jsou nové.
Prosím kontrolujte si pravidelně (nejméně jednou měsíčně) své nabídky a poptávky. 

1.	1.	Auto – součásti a doplňky
2.	Doprava
3.	Jazyky
4.	Knihy / literatura
5.	Nábytek
6.	Oblečení a boty
7.	Počítače
8.	 Poradenství
9.	Potraviny
10.	Práce na strojích a s nástroji
11.	Práce v domácnosti
12.	Půjčky 
13.	Řemesla a umění 
14.	 Služby ostatní
15.	Sportovní potřeby
16.	Stroje a pomůcky
17.	Ostatní
18.	Výuka
19.	Dobročinná činnost
NABÍDKA (číslo odpovídá adresáři)
POPTÁVKA (číslo odpovídá adresáři)

AUTO – SOUČÁSTI A DOPLŇKY

Auto – součásti a doplňky
22 – Zahrádka na škodovku


DOPRAVA

DOPRAVA
9 – Transport autem – kombi a vozíkem
20 – Doprava ČK (ČB) – Praha a obráceně
12 – Pravidelná kyvadlová doprava Záboří u ČB – Praha, Po tam, St zpět
20 – Nákladní – seno, sláma, piliny

21 – Převážení a přenášení soch a materiálu v republice

38 – Občas na veekend z Tábora do ČB. a zpět

41 – Výlet autem z Českého Krumlova do přírody či za historií (1+dítě, na benzín přispěji v Kč)

Jazyky

Jazyky
9 – Tlumočení z norštiny, angličtiny, polštiny
20 – Výuka NJ
9 – Výuka angličtiny
34 – Výuka angličtiny
10 – Výuka Japonštiny
38 – Učitele, komunikaci ve znakové řeči z Tábora
15 – Práce s anglickými texty

18 – Překlady z angličtiny

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

35 – Překlady – němčina

37 – Překlady z angličtiny




KNIHY/LITERATURA

KNIHY/LITERATURA
13 – Knihy: Jak dobře mluvit, Jak se jmenuje tahle knížka, Umění jednat s lidmi, Květiny pro každou příležitost a další
5 – T. Mann: Smrt v Benátkách.
18 – Euroatlasy – Švýcarsko, Francie, Německo
43 – Cínolitectví a kovolitectví
18 – Průvodce BAEDEKERS –New York, Schweiz, Elbe

37 – Starší sci-fi literaturu

41 – Francouzská beletrie, Dějiny francouzské literatury, dětské knihy(do 8 let)

38 – Peter Singer – Osvobození zvířat




Nábytek

Nábytek
16 – Drátěná postel
8 – Stoly, židle
18 – Vyrobím postel (palandu, letiště, pódium, lavici – fotka na Rose nebo pošlu) asi 50% ceny v obchodě
8 – Knihovna, nejlépe prosklená

18 – Starý (i poškozený) dřevěný stůl

37 – Stojací lampa

38 – Prosím zpravit rozklížené staré, pro mne cenné židle – 4 ks

38 – Starý kredenc (na chalupu)



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 (10-14 let)

41 – Kimono na karate (délka nohavic 87 cm), kožich dámský beránek, výška 165 cm, kožich pánský beránek, nenošený, 3 délka


POČÍTAČE

POČÍTAČE
8 – Vypalování CD

8 – Scanování obrázků a fotek 

9 – Zhotovení WEB stránek na Internet

14 – Grafické úpravy textu

14 – Počítačové (instalace,  HW apod., scanování fotografií apod

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

15 – Práce s Internetem

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

28 – Tvorba www stránek a menších databází v MS ACCES

36 – Práce na počítači


Poradenství

Poradenství
2 – Psychologické poradenství, rodinná terapie

12 – Lecjaké zkušenosti z ekonomiky

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 utváření dětských hřišť

34 – Právní služby

41 – Úvod do cvičení jógy, přechod na vegetariánskou stravu

4 – Zkušenosti z oblasti přirozené stravy z přírodních zdrojů (i pro vege. a makrobiotiky) – možnost individuálních konzultací, i přednášek pro skupiny. 

4 – Využití divoké zeleniny v kuchyni.

4 – Poradenství - přírodní a energetická medicína.

17 - Poradenství s obnovou památek.




Potraviny

Potraviny
3 – Topinambury
2 – Zeleninu, brambory ovoce ”bio”
6 – Vlašské ořechy 35 žaludů/kg
3 – Biopotraviny
36 – Vykrmené králíky
5 – Meruňkový džem
39 – Domácí džemy a sterilní výrobky z hub
5 – Kyselé zelí
39 – Pečení moučníků a slaného pečiva
7 – Celozrnné obiloviny, některé druhy zeleniny (hlavně v zimě)
41 – Campa špaldová čerstvě pražená a mletá (0,5 kg 40 žaludů)
8 – Zelenina  jakákoliv
4 – Zelenina podle úrody během celého roku.
16 – Potraviny nejlépe ”bio”
4 – Kvašená zelenina.
16 – Včelí med
4 – Sušené divoké i běžné zeleniny.
22 – Jakékoliv maso
4 – Sušené byliny.
32 – Biopotraviny, zelenina, maso – domácí (drůbež)
4 – Sušenky celozrnné, cukroví z celozrnné mouky, oleje a s přírodními sladidly (i pro bezlepkáře).
34 – Biopotraviny (i živočišného původu)
18 - Nabízím vlašské ořechy (40 žal/kilo)
35 – Biopotraviny, pochutiny

37 – Biopotraviny

4 – Ořechy



Práce na strojích a s nástroji

Práce na strojích a s nástroji
2 – Pomoc kosení kosou

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

12 – Použití hoblovky s protahem


Práce v domácnosti

Práce v domácnosti
2 – Příležitostné krátkodobé pohlídání dětí vzdálenějších větví při vyřizování jejich záležitostí v ČB.
11 – Úklid domácnosti (umýt okna atd.)
8 – Hlídání dětí (u nás na vesnici přes víkend)
11 – Vymalovat byt
9 – Hlídání dětí 

9 – Výroba tvarohových dortů

9 – Pomoc při vaření

39 – Pečení moučníků a slaného pečiva

9 – Vaření ve velkém (např. při hostinách) 

39 – Vaření ve velkém (např. při hostinách)


Půjčky

Půjčky
2 – Maflik – ruční kotoučová pila
8 – Půjčit si knihy (barvení látek přírodními barvivy)
2 – Soustružnické nože na dřevo
9 – Půjčit kolečkové brusle
2 – Horní frézka – ruční

6 – Zahrádku na auto

6 – Nosič na kola (na auto)

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

9 – Dámské brusle

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

39 – Půjčování kapesních slovníků na cesty ( Jap., E., GB, D, I, Turečtina, Řečtina, Arabština)




Řemesla a umění

Řemesla a umění
9 – Fotografování (portréty, svatby atd.)
21 – Rámování a paspartování
9 – Výtvarně inspirovaná přáníčka
29 – Řemeslné práce (truhlářské, zednické, natěračské atd.) potřebné při rekonstrukci domu. 60 žaludů/hod.
11 – Nabízím užitou a uměleckou keramiku z vlastní dílny
41 – Ptačí budky, krmítko
12 – Nabídka obrázků a grafiky z vlastní dílny
4 – Odborné práce zednické.
14 – Vyšívaná přáníčka, křížkové výšivky
4 – Odborné práce instalatérské.
16 – Ozdoby tkané z korálků (i na zakázku)
4 – Odborné práce natěračské.
21 – Portrétování 
4 – Odborné práce – malíř, štukatér.
22 – Zkomponování písně (skladby) k jakékoliv příležitosti nebo pro konkrétní osobu.
4 – odborné práce – pokrývač.
26 – Živá muzika při různých příležitostech (country, folk, chansony aj.) – banjo, dvě kytary, baskytara, zpěv

32 – Keramika na zakázku

34 – Výroba podšálků  z lýka, přívěsky z kamene a kůže

39 – Háčkované ozdoby a indiánské náramky

43 – Kamenosochařské, štukatérské a řezbářské  práce

43 – Kachlová kamna (stavby, opravy, restaurace)

43 – Restaurování uměleckořemeslných předmětů z kamene, dřeva a štuku


Služby ostatní

Služby ostatní
7 – Pomoc při zemědělství (pouze rostlinná výroba) a v lese.
8 – Stavební práce i pomocné
4 – Ubytování
9 – Tip na koupi domu na venkově
8 – Uskladnění zeleniny ve studeném sklepě
14 – Ubytování mimo Tábor, na výletech
10 – Pomoc při různých pracích
15 – Občasná pomoc v lese, na zahradě, na chalupě
14 – Manuální práce v Táboře, ubytování
20 – Vymalování obchodu, natření okenic
16 – Práce na poli, zahradě a v lese
21 – Zpracování keramické hlíny
16 – Pomocné stavební práce
22 – Textaře písní, styl chansony a podobné.
20 – Hlídání psů
22 – Přepisování notových záznamů s využitím počítače (vlastního) Zn. Začínající skladatel disgrafik
21 – Práci rukama i hlavou (nenápadně)
23 – Opravit skříňku 
22 – Tupá fyzická síla
23 – Odhad stylového nábytku 
23 – Obecná výpomoc
29 – Pomocníka při rekonstrukci domu, 40 žal/hodinu za řemeslnou práci příplatek 20 žaludů/hod.
23 – Vřelé lidské slovo
35 – Ubytování na výletech
34 – Právní služby
41 – Pomoc s prořezáním ovocných stromů
35 – Manuální práce (zemědělství, stavební)
4 – Práce zahradníka.
37 – Právní  služby
4 – Práce sadaře.
38 – Posezení při vegetariánské večeři 
4 – Hrubá práce při obnově statku.
37 - Manuální výpomoc 
4 – Údržbářské práce v hospodářském stavení.
8 - Vypalovani CD (50 zal/kus i s nosicem a krabickou a postovnym (pri objednavce 6-ti kusu)). Seznam zaslu na vyzadani (vice jak 100 titulu)
4 – Správcovství (domovník) v nepřítomnosti majitele.

Sportovní potřeby

Sportovní potřeby
6 – Kimono na karate, velikost 160
41 – Běžky s umělou skluznicí, 150 cm, běžecké hůlky
6 – Lyže běžky 180 cm – 300 žaludů
18 - Koupím horské kolo i ve špatném stavu
6 – Hůlky 130 cm – 150 žaludů
8 – Běžky 150 až 160 cm
6 – Boty na běžky č. 51- 250 žaludů

6 – Boty sjezdovky ALPINA č. 3 – 100 žaludů

13 – Pánské kolo Cyklon, kompletní vybavení

18 – Lyže + hůlky + lyžáky č. 9

41 – Běžky dětské, brusle dívčí vel 32, kolo Pionýr, výška řidítek 90 cm

9 – Spací pytel, 200 žaludů

8 – Běžky dětské 130 cm, k tomu boty a hůlky (i samostatně)

8 – Klučičí brusle (1. 2. 3 třída)

9 – Nové sedadlo na kolo


Stroje a pomůcky

Stroje a pomůcky
5 – Čerpadlo Malyš
9 – Šicí stroj (může být starší)
16 – Zahradní plastová umývadla (i do dílny)
43 – Kovářské (kovadlina, kleště atp.), tesařské, truhlářské a řezbářské nářadí
18 – Foťák ZENIT TTL poloautomat + fotoblesk
18 - Koupím pracovní ponk i poškozený
2 - Chladnička CALEX Special, 210 litrů, výška 127 cm, šířka 54 cm, štítkový příkon 110W, cca 23 let stará bez jediné poruchy.
18 - Koupím větší svěrák

18 - Koupím starší hoblovku



Ostatní 

Ostatní 
2 – Demižón asi 15 l?
5 – Prkna na police délka 2-3m, tloušťka 2-3 cm.
2 – Zavařovací sklenice omnia (symbolická cena)
5 – Knoflíky, co chcete vyhodit.
2 – Starší zadní duralový ráfek na kolo (cestovní Favorit?) s ”cvrkem” 
5 – Každý kousek krajky, co je vám k ničemu.
12 – Jednoduché účetnictví
5 – Školní vzorníky látek.
13 – Ekologické čistící a kosmetické prostředky tuzemské produkce – omezené množství
8 – Sudy umělohmotné i plechové použitelné na dešťovou vodu určenou k zalévání
16 – Garnýže na záclony
8 – Starší tašky bobrovky (do 20-ti let stáří- dobrý stav)
18 – PYLON – hra ze dřeva pro chytré hlavy (vlastní výroba)
8 – Staré linoleum od 1m2 výše
20 – Koňský hnůj
8 – Lahve od okurek 3,5 l
41 – Krosna na dítě, starší typ
8 – Semena a sazenice.
38 – Pohlednice Botanické zahrady – prodej za Žaludy – (8 druhů)
11 – Eternitové desky na střechu 40x40 cm
22 – Boudu pro psa (vel. jezevčík)
12 – Palivové dříví
2- Sháním nájemní byt nejméně 1+1, se sklepem či půdou na dílnu, ve starší stavbě (ne činžáku/ paneláku) se zahradou nebo "zeleným" okolím, na periferii Č. Budějovic nebo na venkově v okruhu cca do 30 km s možností "veřejného" dojíždění do ČB - VÝMĚNOU ZA nájemní (městský) 
byt 1+1cca 42 m2 I. kategorie s vlastním plynovým etážovým topením a s velkým sklepem v přízemí, v 1. posch. asi 400 let starého domu, patřícího mezi "domácí stříbro" Města  ČB domu v centru Č. Budějovic - byt s okny do tichého dvora Jč Divadla.
13 – Skleněné kelímky od krémů, skleněné lahvičky nejlépe s rozprašovačem od firmy NIVEA apod.

13 – Starší i novější nahrávky M. Tučného, V. Neckáře, M. Kubišové a dalších

17 – Klavírní křídlo, anglická mechanika, zachovalé – studentka konzervatoře.

18 – Nevydělané kůže – koza, srnčí a jiné

18 – Zdravé dřevo ovocných stromů průměr 20 cm a více 

20 – Seno

20 – Valník za koně, nářadí

22 – Jakékoliv hudební nástroje v jakémkoliv stavu a množství

36 – Seno kvalitní

41 – Sazenice žlutých růží, popínavých růží

8 – Hrnečky normální a větší velikosti (ne s historickou cenou ale užitkové). 
Skleničky a sklenice na piti od 2 dl výše.

43- Dubové dřevo – trámy, fošny

43 – Cín, čistý, ne pájecí

9 – Hledáme pro našeho kamaráda, který je student, pokoj na podnájem v Českých Budějovicích. Je to prima, ohleduplný kluk a nekuřák. V tomto případě bude platit nájem v korunách

Výuka

Výuka
5 – Naučím malovat na hedvábí
8 – Výuka lidových řemesel
9 – Výuka angličtiny, 100 žaludů za vyučovací hodinu
13 – Kurz aromaterapie a masáží
10 – Výuka Japonštiny
20 – Výuka NJ
20 – Výuka jízdy na koni - 150 žal./hod
34 – Výuka angličtiny
22 – Naučím na flétnu, různé strunné nástroje a hudební    nauku
38 – Učitele znakové řeči

38 – Učitele pokročilé angličtiny

DOBROČINNÁ ČINNOST

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



