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MĚSÍČNÍK LETOKRUHU č. 35
Krátkodobé nabídky/poptávky

Třešňový Újezdec 10. května 2003

Vážené větve.
Jak už je mým zvykem. Něco té sebereklamy. V létě budeme, jako již obvykle, pořádat keramické kurzy keramiky. Podrobnější informace zašleme na požádaní nebo jsou k dispozici na http://web.redbox.cz/kamenici/. Navíc na tyto kurzy sháníme kuchaře/kuchařku. Kurz trvá týden, strava je převážně vegetariánská. Počet lidí, pro které se vaří je asi 15 s tím, že při každém vaření je po ruce pomocník. Odměnou by bylo 2000 žaludů + strava, nocleh a možnost si ve volném čase dělat keramiku.

Noví lidé:


Připomínám:
Připomínám PLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU. Částka pro členy, kterým chodí Měsíčníky E-MAILEM nebo VŮBEC je Kč 25,-/rok a pro členy, kterým chodí Měsíčník poštou Kč 75,-/rok.
Dále připomínám, že krátkodobá a dlouhodobá část měsíčníku má tento význam: 
Dlouhodobá část se aktualizuje jednou za 3 měsíce a k vyřazení nabídky a poptávky může dojít pouze na žádost inzerenta. 
Krátkodobá část se aktualizuje jednou měsíčně (pokud měsíčník nevydává Rudolf Belec) a k vyřazení dojde po třech uveřejněních automaticky. Pokud chcete inzerát uveřejnit v krátkodobé části vícekrát, je třeba zadat požádat vydavatele o prodloužení. K informaci kdy bude inzerát vyřazen slouží číslo prvního uveřejnění. Je-li za inzerátem například číslo (33), bude inzerát vyřazen v měsíčníku 36. 

Příští měsíčník:
Příští měsíčník bude psát Eva Eccová. 

Rubriky:
Číslo uvedené před nabídkou/poptávkou je číslo větve autora, číslo v závorce za nab./popt. je Měsíčník, v kterém byla poprvé uvedena.
Tučně jsou uvedeny nové nabídky/poptávky.
Prosím kontrolujte si pravidelně (nejméně jednou měsíčně) své nabídky a poptávky. 

Ruší se tyto krátkodobé nabídky:








1. AUTO – SOUČÁSTI A DOPLŇKY
Nabídky:
Poptávky:
36 - Několik zánovních pneumatik včetně disků na žiguli.
18 - dětský kočárek (č.33)
2. DOPRAVA
Nabídky:
Poptávky:


3. JAZYKY
Nabídky:
Poptávky:


4. KNIHY/LITERATURA
Nabídky:
Poptávky:


5. NÁBYTEK
Nabídky:
Poptávky:
18 - Rozkládací sedací soupravu VÁLENDU (stará na chalupu, levně)
8 - křeslo - osobnost  - pohodlné 
- k dlouhodobému čtení s nohama nahoře (č. 35)
18 - POSTEL manželskou i s matracemi, šířka 160 cm.
8 - kompletní (oba kusy) kliku ke dveřím (č.35)

18 - dětskou postýlku (č.33)
6. OBLEČENÍ A BOTY
Nabídky:
Poptávky:
18 - černá péřová bunda panská na postavu 180 cm (č.35)

18 - 10x sportovní trenýrky-šortky (dobry pro fotbalisty) (č.35)

7. POČÍTAČE + ELEKTRONIKA
Nabídky:
Poptávky:
18 – NOTEBOOK  rok výroby 95 (č.35)
18 - instalace WORD, WINDOWS ... (č.33)
18 – TELEFAX "CANON FAX 170" (č.35)
28 – adaptér na 2 SIM pro Siemens C35i (i starší) (č.34)
18 - DICTAFON PHILLIPS za 600, přidám zdarma mikrofon (č.35

18 - VEZ - RADIO, GRAMO, 2xKAZETA, CD stará rachotina, za 1000 (č.35

Fotoaparát OLYMPUS om707 (profi, nutno vidět (č . 35)

18 – ZEHLICKU stará ale funkční, za 150 (č.35)

18 - dvě ZÁŘIVKY délka 60cm    zdarma (č.35)

18 - WALKMAN PHILLIPS levně (č.35)

8.  PORADENSTVÍ
Nabídky:
Poptávky:


9. POTRAVINY
Nabídky:
Poptávky:
6 (1) – dýně (č. 32)
8 – jídlo – nabídněte (č. 32)
8 - Mikrobiologické (vegetariánské) syřidlo na výrobu sýra. Cena 50 žaludů (na mnoho kilogramů sýra) (č.33)
18 – SENO (č.33)
30 – koření: máta, meduňka, řecká dobromysl, saturejka – vše BIO (č.34)
30 – vegeta – BIO (č.34)
30 – mléko – BIO (č.34)
30 – jogurt – BIO ( č.34)

10. PRÁCE NA STROJÍCH A S NÁSTROJI
Nabídky:
Poptávky:




11. PRÁCE VEŠKERÁ
Nabídky:
Poptávky:

30 – POMOC NA FARMĚ – březen – opravy cest a ohrad (č.34)

8 - Pomoc různá - platí pořád.
12. PŮJČKY
Nabídky:
Poptávky:

8 – lyžařské sjezdové vybavení, asi 150 cm a 175 cm vysoké
13. ŘEMESLA A UMĚNÍ
Nabídky:
Poptávky:
8 - Letní keramický kurz. podrobnosti jsou uvedeny na http://web.redbox.cz/kamenici/
36- Kdo uplete svetr z dodané vlny?

8 - Sháníme kuchaře na letní kurzy keramiky (2x jeden týden i jednotlivě). Odměna 2000 žaludů + jídlo, nocleh a účast na kurzu ve volném čase.
14. SPORTOVNÍ POTŘEBY
Nabídky:
Poptávky:
18 - KOMPLETNI sjezdařské i běžkařské vybaveni na nohu č.9 (č.35)
8 - běžky asi 155 až 165 cm až 4 kusy (č. 32)
18 - LYZARSKE šponovky černé na vel.180 (č.35)

8 - plynové bomby na šroubovací turistický vařič (VAR) (č. 35)

18 - dvě jízdní kola favorit

15. STROJE A POMŮCKY
Nabídky:
Poptávky:

18 – koupím mlýnek na obilí (č. 34)

18 – koupím mlýnek na mák (č. 34)

8 - Koupím palici, velké kladivo, velké štípačky.
16. VÝUKA
Nabídky:
Poptávky:


17. DOBROČINNÁ ČINNOST
Nabídky:
Poptávky:


18. SAZENICE/ROSTLINY
Nabídky:
Poptávky:
36 - Popínavé sampopnoucí rostliny k ozeleňování fasád, plotů, balkonů, zdí, pergol zákoutí aj.: přísavník pětilistý - červenající, opadavý; břečťan popínavý - stálezlený (malé sazenice v omezené míře)
36 - Sazenice javorů (například klen) v kbelících, vhodné k dopěstování a výsadbě například do krajiny, včetně malých semenáčků stáří cca 3 roky vhodné i na bonsaje.
36 - Kulovité tuje (th. globosa), vzrostlé 60-70 cm, průměr koule 40 cm, stáří 6 let, Maximální vzrůst cca 1-2 m., vhodné zejména k pravidelným (francouzským) zahradním úpravám, nikoli na českou náves!!
36 - Kudrnatá vrba - soliter s ozdobně zvlněnými větvemi, žlutá kůra, vhodná i k suché dekoraci. Malé sazenice.
Zasíláme od poloviny dubna, javory a tuje je nutno odvést - dohoda.







19. OSTATNÍ
Nabídky:
Poptávky:
18- kůzlata (přednostně do chovu) červen 03
18 - PALIVOVÉ DŘEVO s dopravou (č.35)
18- bubny djemebe, africké
18 - PRKNA i použitá (č.35)
18 - DYDGERDOO - australský hudební nástroj
8 - trámy a trámky spíše staré, ale i novější (č. 35)

8 - tašky bobrovky libovolné množství (č. 35)




