Krátkodobé nabídky/poptávky Letokruhu č. 23
Je tu opět nové číslo „měsíčníku" Letokruhu, tentokrát v novém provedení. Z úsporných důvodů a z důvodů lepší přehlednosti jsme původní měsíčník rozdělili na dvě části. Tak, jak bylo v minulém čísle avizováno, odstranili jsme všechny krátkodobé nabídky. Mohlo se stát, že jsme odstranili i některé nevhodně, proto nám tyto nabídky/poptávky zašlete znovu a příští měsíc se objeví v Krátkodobých nabídkách/poptávkách. Také vítáme novou členku.
Novinky
Od tohoto čísla jsou nabídky a poptávky rozděleny na Dlouhodobé nabídky/poptávky (budou vycházet jednou za 3 měsíce) a Krátkodobé nabídky/poptávky (budou vycházet jednou měsíčně), obojí ve formátu A5.
Krátkodobé nabídky/poptávky: V krátkodobých nab/pop budou uvedeny komentáře a různá sdělení, nové adresy, změny adres, sezóní (krátkodobé) nab/pop - každá bude označena číslem měsíce ve kterém vyšla (nyní č. 23) a budou zde ponechávány 3 měsíce – tedy do čísla 25 (pokud si je autor neobnoví). Dále zde budou uvedeny nové stálé nab/pop (služby a dovednosti), které budou v závorce označeny (Dl) a jednou za čtvrt roku se přepíší do Dlouhodobých nabídek/poptávek.
Dlouhodobé nabídky/poptávky: V dlouhodobých nabídkách/poptávkách budou uvedeny aktuální seznam členů letokruhu a všechny stálé nab/pop (služby a dovednosti).

Členské poplatky
Doplnění informací z minulého měsíčníku. Příspěvek v korunách se hradí na období následující, příspěvek v žaludech se hradí zpětně za období uplynulé. Je tomu tak proto, že někdo se po prvním roce rozhodne, že mu je Letokruh k ničemu a že se chce odhlásit. Takový člen, pokud se odhlásí do 1. března poplatek v žaludech platit nebude. Takže tato informace je určena především pro ty, kteří uvažují po prvním roce členství Letokruh opustit a mají stav větve 0 žaludů. Učiní-li to do 1. března budou to mít grátis.
Zopakování informací z minulého čísla: 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. 
Jirka Kocar
Rubriky
Číslo uvedené před nabídkou/poptávkou je číslo větve autora.
Tučně jsou uvedeny nové nabídky/poptávky.
Prosím kontrolujte si pravidelně (nejméně jednou měsíčně) své nabídky a poptávky. 

1. Auto – součásti a doplňky
Nabídky:
Poptávky:
2. Doprava
Nabídky:
Poptávky:
3. Jazyky
Nabídky:
Poptávky:
4. Knihy/literatura
Nabídky:
Poptávky:
5. Nábytek
Nabídky:
Poptávky:
8 – Stoly, židle (č.23)
8 – Knihovna, nejlépe prosklená (č.23)
18 – Starý (i poškozený) dřevěný stůl (č.23)
38 – Starý kredenc (na chalupu) (č.23)
6. Oblečení a boty
Nabídky:
Poptávky:
7. Počítače
Nabídky:
Poptávky:
8.  Poradenství
Nabídky:
Poptávky:
9. Potraviny
Nabídky:
Poptávky:
8 – Zelenina  jakákoliv (č.23)
10. Práce na strojích a s nástroji
Nabídky:
Poptávky:
11. Práce v domácnosti
Nabídky:
Poptávky:
12. Půjčky
Nabídky:
6 – Zahrádku na auto (č.23)
6 – Nosič na kola (na auto) (č.23)
Poptávky:
8 – Půjčit si knihy (barvení látek přírodními barvivy) (č.23)
13. Řemesla a umění
Nabídky:
Poptávky:
14. Služby ostatní
Nabídky:
9 – Spací pytel, 200 zaludu (č.23)
9 – Nové sedadlo na kolo (č.23)
Poptávky:
15. Sportovní potřeby
Nabídky:
6 – Kimono na karate, velikost 160 (č.23)
6 – Lyže běžky 180 cm – 300 žaludů (č.23)
6 – Hůlky 130 cm – 150 žaludů (č.23)
6 – Boty na běžky č. 51- 250 žaludů (č.23)
6 – Boty sjezdovky ALPINA č. 3 – 100 žaludů (č.23)
Poptávky:
18 – Koupím horské kolo i ve špatném stavu (č.23)
8 – Běžky 150 až 160 cm (č.23)
16. Stroje a pomůcky
Nabídky:
Poptávky:
18 – Koupím pracovní ponk i poškozený (č.23)
18 – Koupím větší svěrák (č.23)
18 – Koupím starší hoblovku (č.23)
17. Ostatní
Nabídky:
11 – Elektronická pokladna „UTAX" – cena 500 žaludů (č.23)
11 – Luxfery bezbarvé použité, zachovalé (11 kusů) – 10 žaludů za kus (č.23)
11 – Panelákové dveře, použité, zachovalé s kovovou zárubní, 80 cm levé-plné – 200 žaludů (č.23)
11 – Panelákové dveře z 1/3 prosklené s kovovou zárubní, 80 cm levé – 200 žaludů (č.23)
11 – Dvě okna dvoukřídlá zdvojená 105 x 105 cm (1 kus) – 300 žaludů (č.23)
Poptávky:
8 – Sudy umělohmotné i plechové použitelné na dešťovou vodu určenou k zalévání (č.23)
8 – Starší tašky bobrovky (do 20-ti let stáří- dobrý stav) (č.23)
8 – Staré linoleum od 1m2 výše (č.23)
8 – Lahve od okurek 3,5 l (č.23)
8 – Semena a sazenice (č.23)
18 – Nevydělané kůže – koza, srnčí a jiné (č.23)
18 – Zdravé dřevo ovocných stromů průměr 20 cm a více (č.23)
18. Výuka
Nabídky:
16 – Naučím tkát z korálků na stavu, všívat korálky do kůže (náramky, přívěšky) a obšívat korálky různé předměty (Dl)
Poptávky:
19. Dobročinná činnost
Nabídky:
Poptávky:



