Měsíčník Letokruhu
Třetí vydání 									V Třešňovém Újezdci dne 18.5.2000

Vážení členové. 
Tak co je nového? Proběhla schůzka Letokruhu v podobném počtu jako ta první (asi 10). Účetní centrála- dub (Novákovi) je vybavena programem pro evidenci obchodů. Již jsme viděli první tabulku obratů a stavů žaludů na větvích. Dále se hlasováním rozhodlo o větší otevřenosti Letokruhu. To znamená, že přijat bude každý zájemce bez ohledu na to, zda je, či není v Rose a zda zná, či nezná někoho ze současných členů. Můžete tedy šířit slávu Letokruhu mezi zcela neznámé lidi. Zajímavý byl příspěvek Pavla Macha o propojování systémů Lets, jako je ten náš Letokruh. Zatím v oblasti noclehů. Pokud byste chtěli někam jet do ciziny, najdete si člena jiného Lets přespíte u něj a zaplatíte 150 žaludů do Letokruhu. Obráceně se taky dá nocleh nabízet (za žaludy). (Více informací u Pavla Macha.) Pokud víte o jakémkoliv zajímavém spolku, kde by bylo možné Letokruh představit, určitě to udělejte. Moje zkušenost se získáváním nových členů je taková, že i ten kdo do Letokruhu chce, se musí být skoro veden za ruku, má-li vyplnit přihlášku. Přibyli dva noví členové a nové nabídky a poptávky. Napadá mě, že někdo může mít zábrany uveřejňovat nabídky, které jinak dává zadarmo (třeba sazenice). Není problém i to dát mezi inzeráty s poznámkou ZADARMO. Když už se s tím dělám, je škoda tohodle měsíčníku nevyužít k inzerci všeho druhu. Teď mě taky napadlo, že byste ostatním taky rádi něco napsali, nebo na něco upozornili. Sem s tím. Lze také využít e-mailových adres pro rychlou nabídku a poptávku. Nakonec ještě jedno organizační upozornění. Pavel Mach, ač nerad, přišel o své krásné číslo větve 1. Ten náš účetní program potřebuje mít toto číslo pro administrátora. Nové číslo větve Pavla Macha je tedy 15.
Rudolf Belec
V příloze k měsíčníku Vám zasílám pozvánku na Enviromentální kurz keramiky. Bohužel si nemůžeme dovolit jej dělat za žaludy, ale přece něco. V případě nenaplnění kurzu pouze platícími účastníky nabízíme možnost zaplatit 70% v korunách a 30% v žaludech. Jak na to? Zašlete nám přihlášku, kde uvedete že máte zájem o žaludovou spoluúčast. Nejpozději do konce června se Vám ozveme, zda je dost účastníků a potvrdíme nebo nepotvrdíme Vaši účast.

Návod k použití.
V adresáři je uveden aktuální  seznam členů Letokruhu s číslem jeho větve. U nabízené/poptávané služby je uvedeno číslo větve autora. Přeji mnoho úspěšných transakcí. Určitě máte doma nějaké věci, kterých byste se rádi zbavili. Nabídněte je. 

1.	

Seznam rubrik 
(není samozřejmě konečný, dle Vašich nabídek a poptávek zařadíme rubriku novou)
Doprava
Jazyky
Ostatní
Počítače
Poradenství
Potraviny
Práce na strojích a s nástroji
Práce v domácnosti
Půjčky
Řemesla a umění
Služby ostatní
 NABÍDKA (číslo odpovídá adresáři)
POPTÁVKA (číslo odpovídá adresáři)
Doprava
Doprava
4 - 2x měsíčně doprava jedné osoby na trase J. Hradec Kolín 
5 - Přivézt nákupy z Makra
8- Doprava do Prahy a zpět (asi 1x měsíčně, nepravidelně)

9- Transport autem - kombi

4 - Doprava vozidlem Pick up (někdy)

Jazyky
Jazyky
10- Naučit Japonštinu
6 - Doučování angličtiny k maturitě
9- Tlumočení z norštiny, angličtiny, polštiny

15 - Práce s anglickými texty



Počítače
Počítače
9- Zhotovení WEB stránek na Internet

8- Internet 

8- Vypalování CD

8- Scanování obrázků a fotek

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

13-Připravím na počítači reklamu k tisku, popřípadě i vytisknu

Poradenství
Poradenství
12- Lecjaké zkušenosti z ekonomiky
8 - Porady o sadaření a biozahradničení
2 - Psychologické poradenství, rodinná terapie
3 - Poradenství pro biozahradu
15 – Rady pro uplatnění zásad trvale udržitelného života v praxi. Například přestavba chalupy z roku 1839 na energeticky úspornou.
3 - Poradenství v jednoduchém účetnictví
15- Rady – biozahradničení

Práce na strojích a s nástroji
Práce na strojích a s nástroji
12- Použití hoblovky s protahem

8- Práce s křovinořezem

2 - Pomoc kosení kosou

15 - Malá zemědělská mechanizace (Vari)

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)

5 - Umyju okna

5 - Pohlídám kočku zanechanou v bytě

2 - Hlídání dětí v ČB

Řemesla a umění
Řemesla a umění
11- Nabízím užitou a uměleckou keramiku z vlastní dílny
8 - Výuka lidových řemesel
9- Fotografování (portréty, svatby atd.) 
8 - Naučit naklepat kosu
12- Nabídka obrázků a grafiky z vlastní dílny

5 - Naučím malovat na hedvábí

16- Ozdoby tkané z korálků (i na zakázku)

14- Kurzy modelování, keramika, kreslení

14- Vypalování keramiky

14- Oprava historických fasád

Služby ostatní
Služby ostatní
4 - Stavební práce nekvalifikovaná (časem)
8 – Jízda na koni
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
8 - Pomoc v lese
4- Pomoc v zahradnictví 
9 - Tip na koupi domu na venkově
8- Obecná výpomoc 
8 - Stavební práce i pomocné
5 - Naučím Shankaprakšalánu
9 - Přespání na venkově
16- Práce na poli, zahradě a v lese
5 - Pánský kadeřník
16- Pomocné stavební práce
5 - Spravování aut
14- Příprava dětí na talentovky, umělecké školy
15 - Občasná pomoc v lese, na zahradě, na chalupě
13- Zjistím informace z všeobecně dostupných zdrojů (adresy, telefony, ceny.)
13- Kurz aromaterapie a masáží
Půjčky
Půjčky
8- Půjčování knih (duchovní literatura, psychologie a jiné)
8 - Půjčit si knihy (alternativní medicína, psychologie, psychoterapie, alternativní pedagogika, mýty a legendy různých národů)
6- Zahrádku na auto
9- Půjčit kolečkové brusle
6- Nosič na kola

9- Dámské brusle

Potraviny
Potraviny
3 - Topinambury
2 - Zeleninu, brambory ovoce „bio“

3 - Biopotraviny

5- Meruňkový džem

6- Jablka i větší množství i na rychlé zpracování

7- Celozrnné obiloviny, některé druhy zeleniny (hlavně v zimě)

9 - Poptávka po jídle (asi „bio“ pozn. red)

16- Potraviny nejlépe „bio“
Ostatní 
Ostatní 
2 - Součástky na stavbu Octavie Combi /Š1203
5- kolečkové brusle č. 5-6
2 - Starší zahrádka na auto
5- Videonahrávku z ČT 2 Hugues Aufray
6-Oblečení a boty na děti, chlapecké na 10 let
5- Prkna na police délka 2-3m, tloušťka 2-3 cm
6- Menší množství sena
8- Semena a sazenice
6- Kimono na karate, velikost 160
6- Postel starší na chalupu
5 - Čerpadlo Malyš
8- Dětské brusle chlapecké č 36
6- Kočárek s panenkou (poškozený)
8- Dětské brusle dívčí č 36
8- Dětské brusle chlapecké č 32-33
12- Palivové dříví
8- Dětské brusle dívčí č 32-33
13-Kniha Amber Jaynati: Tarot v životě 
2- Porcelánový soudek na kvašení zelí  (15-20l)
13- Sazenice léčivek - pouze suchomilné a teplomilné, vhodné na balkon
2- Demižón asi 15 l?
8- Starší tašky bobrovky (do 20-ti let stáří- dobrý stav)
2- Zavařovací sklenice omnia (symbolická cena)
8- Staré linoleum od 1m2 výše
2- Starší zadní duralový ráfek na kolo (cestovní Favorit?) s „cvrkem“ 
8- Sudy umělohmotné i plechové použitelné na dešťovou vodu určenou k zalévání
16- Drátěná postel
8- Závažíčko na papiňák (možná se to dá i nějak vyrobit)
16- Garnýže na záclony

16- Zahradní plastová umývadla (i do dílny)

13- Pánské kolo Cyklon, kompletní vybavení

13- Ekologické čistící a kosmetické prostředky tuzemské produkce - omezené množství

13- Knihy





