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MĚSÍČNÍK LETOKRUHU č. 24
Krátkodobé nabídky/poptávky

Tábor, 5. března 2002 

Měsíčník v novém kabátku…
Měsíčník v kapesním vydání. Měsíčník úsporný, stručný, aktuální. 
Někdo novinky má rád, a někdo ne. Já patřím k lidem konzervativním, v pokroku nesmyslně opatrným, lpícím na tradicích… ne. Lpícím na LPĚNÍ na tradicích! (To je rozdíl. Lpění na lpění nemá žádný smysl.) Kdyby pokrok záležel na takových, jako jsem já, vůbec by neexistovaly počítače; snad bychom ani slovo “počítač” nepotřebovali. 
Měsíčník by byl psán rukou, roznášeli bychom si jej pěšky, vlastně bychom si o něm možná jenom povídali, nebo si ho kreslili do písku… Ale byl by s obrázky ! Obrázky mi v našich Měsíčníkách chybí. Když jsem psala své první číslo, zcela laicky a naivně jsem do něj vložila proužek z lupínků, čímž jsem nám všem zahltila počítače i Pandoru. To mne poučilo a už to nedělám. Chvála pokroku – ač bez lupínků, je to takhle rychlejší. Ale teď, když máme ten nový formát, nemohu si pomoct, ať je aspoň strakatý !
(Kdyby se vám to někomu nelíbilo, pokrok zná několik způsobů, jak s tím jednoduše naložit. Např.: Stiskněte si na svých klávesnicích Ctrl+A a potom barva písma černá – a je to.)

Anketa
Na vyhlášenou anketu “jak se vám nová forma líbí?” přišlo několik odpovědí. Z nich nejvýznamnější mi připadá ta, že minulá verze byla lepší. Myslím, že byla přehlednější, což bylo způsobeno uspořádáním našich obchodů v tabulce. Já konzervativec jsem se k ní tedy vrátila.

Stručné shrnutí posledních novinek
Měsíčník – KRÁTKODOBÉ nabídky /poptávky vychází každý měsíc, tak jako dosud.
Příspěvky v něm týkající se nabídek /poptávek jsou aktuální po tři měsíce. Každý je označen číslem měsíčníku, ve kterém byl vložen. Po třech měsících je příspěvek buď vypuštěn, nebo převeden do DLOUHODOBÝCH – když to jeho autor chtěl, nebo musí být aktualizován.
Dále se v Měsíčníku uvádějí novinky v adresáři – změny u stávajících větví, noví členové a uvolněná čísla.
DLOUHODOBÉ nabídky /poptávky vychází jednou za čtvrt roku. 
Oba plátky jsou ve formátu A5.
NEZAPOMEˇNTE SI, PROSÍM, RYCHLE DOPLATIT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, ÚČTÁRNA JE K OPOZDILCŮM JEŠTĚ PÁR DNÍ VSTŘÍCNÁ.

Příští měsíčník 
Příští měsíčník –krátkodobé N/P – bude psát Rudolf Belec. Příští vydání – dlouhodobé N/P – Vítek Novák (za dva měsíce).


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:
Poptávky:
6 – Zahrádku na auto (č.23)
8 – Půjčit si knihy (barvení látek přírodními barvivy) (č.23)
6 – Nosič na kola (na auto) (č.23)



13. ŘEMESLA A UMĚNÍ
Nabídky:
Poptávky:
38 – The Queens Royal Pipers, best of Scottish Pipes and Drums – CD-Skotská národní hudba (č.24)

38 – Lucie Live – dvojCD (č. 24)



14. SLUŽBY OSTATNÍ
Nabídky:
Poptávky:
9 – Nové sedadlo na kolo (č.23)

9 – Stereo radio s kazetovým přehrávačem – 250,- Žd. (č.24)



15. SPORTOVNÍ POTŘEBY
Nabídky:
Poptávky:
6 – Kimono na karate, velikost 160 (č.23)
18 – Koupím horské kolo i ve špatném stavu (č.23)
6 – Lyže běžky 180 cm – 300 žaludů (č.23)
8 – Běžky 150 až 160 cm (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)



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:
Poptávky:
11 – Elektronická pokladna “UTAX" – cena 500 žaludů (č.23)
8 – Sudy umělohmotné i plechové použitelné na dešťovou vodu určenou k zalévání (č.23)
11 – Luxfery bezbarvé použité, zachovalé (11 kusů) – 10 žaludů za kus (č.23)
8 – Starší tašky bobrovky (do 20-ti let stáří - dobrý stav) (č.23)
11 – Panelákové dveře, použité, zachovalé s kovovou zárubní, 80 cm levé-plné – 200 žaludů (č.23)
8 – Staré linoleum od 1m2 výše (č.23)
11 – Panelákové dveře z 1/3 prosklené s kovovou zárubní, 80 cm levé – 200 žaludů (č.23)
8 – Lahve od okurek 3,5 l (č.23)
11 – Dvě okna dvoukřídlá zdvojená 105 x 105 cm (1 kus) – 300 žaludů (č.23)
8 – Semena a sazenice (č.23)
18 - STARÁ LEDNIČKA funkční 100 Žd. sleva možná (č. 24)
18 – Nevydělané kůže – koza, srnčí a jiné (č.23)
18 - STARÁ PRAČKA funkční 100 Žd. sleva možná (č. 24)
18 – Zdravé dřevo ovocných stromů průměr 20 cm a více (č.23)
18 - STARÁ ŽDÍMAČKA funkční 100 Žd. sleva možná (č. 24)



18. VÝUKA
Nabídky:
Poptávky:
16 – Naučím tkát z korálků na stavu, všívat korálky do kůže (náramky, přívěšky) a obšívat korálky různé předměty (č. 23 - Dl)



19. DOBROČINNÁ ČINNOST
Nabídky:
Poptávky:

(Kde je ten kocourek???)


