Měsíčník Letokruhu
Páté vydání 									
V Českých Budějovicích dne 18.7.2000

Vážení členové,

píšeme Vám ještě jednou z Budějic. Jsou tu nové nabídky a poptávky a jak už jsme se zmínily těm co mají elektronickou poštu, tak nastávají časy sklizní zeleniny a později ovoce. Máte-li nějakou nabídku, tak nám jí zašlete do 18. srpna tak aby jsme to mohli vydat v příštím měsíčníku který vyjde kolem 20. srpna.

Také by jme Vám rádi dali tip o půjčování. Je to jeden z více ekologických a šetrných způsobů jak využít prostředky které máme k dispozici. Tím si nemusí každý z nás pořizovat jedno a to samé. Co by to bylo, to už necháme na Vás.

A ještě nakonec, i nadále uplatňujeme způsob označování nových nabídek a poptávek tučným písmenem. 

S pozdravem

Vítek & Justyna


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. 

Seznam rubrik 
(není samozřejmě konečný, dle Vašich nabídek a poptávek zařadíme rubriku novou)
Auto – součásti a doplňky
Doprava
Jazyky
Nábytek
Oblečení a boty

Počítače
Poradenství
Potraviny
Práce na strojích a s nástroji
Práce v domácnosti

Půjčky 
Řemesla a umění 
Sportovní potřeby
Stroje a pomůcky
Ostat
 NABÍDKA (číslo odpovídá adresáři)
POPTÁVKA (číslo odpovídá adresáři)
Auto – součásti a doplňky
Auto – součásti a doplňky
2 - Součástky na stavbu Octavie Combi /Š1203

2 - Starší zahrádka na auto

Doprava
Doprava
4 - 2x měsíčně doprava jedné osoby na trase J. Hradec Kolín 

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



Nábytek
Nábytek
16- Drátěná postel
6- Postel starší na chalupu 

9- Skříň na šaty

9- Stůl

9- Dřevěná knihovna
Oblečení a boty
Oblečení a boty
6-Oblečení a boty na děti, chlapecké na 10 let 

5- Nové dámské pantofle od bat´ů (1390 Kč) č.37, černá proplétaná kůže

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

Potraviny
Potraviny
3 – Topinambury
2 - Zeleninu, brambory ovoce „bio“
15 – biozelenina ze zahrady
3 - Biopotraviny

5- Meruňkový džem

6- Jablka i větší množství i na rychlé zpracování

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

16- Potraviny nejlépe „bio“


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

8- Umožníme práci s hrnčířskou hlínou – modelování a točení na hrnčířském kruhu. Vypálíme Vaše výrobky v keramické peci.

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 - Pohlídám kočku zanechanou v bytě

2 - Hlídání dětí v ČB

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

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

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
Sportovní potřeby
Sportovní potřeby
8- Dětské brusle chlapecké č 32-33
8- Dětské brusle chlapecké č 36
8- Dětské brusle dívčí č 32-33
8- Dětské brusle dívčí č 36
13- Pánské kolo Cyklon, kompletní vybavení

6- Kimono na karate, velikost 160



Stroje a pomůcky

5 - Čerpadlo Malyš
9- Šicí stroj (může být starší)
16- Zahradní plastová umývadla (i do dílny)

9- Žehlička

9- Prkno na žehlení

Ostatní 
Ostatní 
6- Menší množství sena
5- Prkna na police délka 2-3m, tloušťka 2-3 cm
6- Kočárek s panenkou (poškozený)
8- Semena a sazenice
2- Porcelánový soudek na kvašení zelí  (15-20l)
12- Palivové dříví
2- Demižón asi 15 l?
13-Kniha Amber Jaynati: Tarot v životě 
2- Zavařovací sklenice omnia (symbolická cena)
13- Sazenice léčivek - pouze suchomilné a teplomilné, vhodné na balkon
2- Starší zadní duralový ráfek na kolo (cestovní Favorit?) s „cvrkem“ 
8- Starší tašky bobrovky (do 20-ti let stáří- dobrý stav)
16- Garnýže na záclony
8- Staré linoleum od 1m2 výše
13- Ekologické čistící a kosmetické prostředky tuzemské produkce – omezené množství
8- Sudy umělohmotné i plechové použitelné na dešťovou vodu určenou k zalévání
13- Knihy
8- Závažíčko na papiňák (možná se to dá i nějak vyrobit)

17- klavírní  křídlo,anglická   mechanika, zachovalé – studentka konzervatoře


