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MĚSÍČNÍK LETOKRUHU č. 37
Krátkodobé nabídky/poptávky

Třešňový Újezdec 13. října 2003

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. 


1. AUTO – SOUČÁSTI A DOPLŇKY
Nabídky:
Poptávky:
36 - Několik zánovních pneumatik včetně disků na žiguli. (č.35)



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). (č.35)
8 - křeslo - osobnost  - pohodlné 
- k dlouhodobému čtení s nohama nahoře (č. 37)
18 - POSTEL manželskou i s matracemi, šířka 160 cm. (č.35) 
8 - kompletní (oba kusy) kliku ke dveřím (č.37)

8 – židle jakékoliv nabídněte (č. 37)


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 – TELEFAX "CANON FAX 170". (č.35)

18 – DICTAFON PHILLIPS za 600, přidám zdarma mikrofon. (č.35)

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

? 18 ? – 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)

38 – různá CD (většinou herní) – viz obsáhlá příloha (č.36)



8.  PORADENSTVÍ
Nabídky:
Poptávky:


9. POTRAVINY
Nabídky:
Poptávky:
30 – koření: máta, meduňka, řecká dobromysl, saturejka – vše BIO (č.37)
30 – vegeta – BIO (č.37)
30 – mléko – BIO (č.37)
30 – jogurt – BIO ( č.37)

8 – Mikrobiologické (vegetariánské) syřidlo na výrobu sýra. Cena 50 žaludů (na mnoho kilogramů sýra) (č.37)


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


11. PRÁCE VEŠKERÁ
Nabídky:
Poptávky:

8 – Pomoc různá – platí pořád.

30 – POMOC NA FARMĚ – březen – opravy cest a ohrad. (č.37)


12. PŮJČKY
Nabídky:
Poptávky:

8 – lyžařské sjezdové vybavení, asi 150 cm a 175 cm vysoké. (č.35)
13. ŘEMESLA A UMĚNÍ
Nabídky:
Poptávky:

36 – Kdo uplete svetr z dodané vlny? (č.35)


14. SPORTOVNÍ POTŘEBY
Nabídky:
Poptávky:
18 – KOMPLETNI sjezdařské i běžkařské vybaveni na nohu č.9. (č.35)
8 – běžky délka kolem 160 cm i dva páry.
18 – LYZARSKE šponovky černé na vel.180. (č.35)
8 – běžkařské boty číslo 44.
8 – plynové bomby na šroubovací turistický vařič (VAR). (č. 35)

18 – dvě jízdní kola favorit. (č.35)



15. STROJE A POMŮCKY
Nabídky:
Poptávky:

29 – Haki lešení jednu či dvě kostky 
(č. 37)



8 – Koupím palici, velké kladivo, velké štípačky.  (č.37)


16. VÝUKA
Nabídky:
Poptávky:

29 – účetního za účelem proškolení - porady při účtování - JU v programu "Pohoda" (č. 37)
17. DOBROČINNÁ ČINNOST
Nabídky:
Poptávky:


18. SAZENICE/ROSTLINY
Nabídky:
Poptávky:
36 – Popínavé samopnoucí rostliny k ozeleňování fasád, plotů, balkonů, zdí, pergol, zákoutí aj.: přísavník pětilistý – červenající, opadavý; břečťan popínavý - stálezelený (malé sazenice v omezené míře). (č.35)

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. (č.35)

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!! (č.35)

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. (č.35)



19. OSTATNÍ
Nabídky:
Poptávky:
18 – kůzlata (přednostně do chovu) červen 03. (č.35)
18 – PALIVOVÉ DŘEVO s dopravou (č.35)
18 – bubny djemebe, africké. (č.35)
18 – PRKNA i použitá. (č.35)
18 – DYDGERDOO – australský hudební nástroj. (č.35)
8 – trámy a trámky spíše staré, ale i novější. (č. 35)
8 – Dřevěnou psí boudu moc pěknou se sedlovou střechou na menšího psa (klasika) (č. 37)
8 – tašky bobrovky libovolné množství. (č. 35)

30 – POMOC NA FARMĚ (BIO) – březen – opravy cest a ohrad. (č.37)


























