LETS zpravodaj č. 1/2011
Přicházíme k vám s tímto krátkým LETS zpravodajem, v němž najdete aktuální nabídky a
poptávky, dočtete se, co nového připravujeme a na co se můžete těšit. Zpravodaj plánujeme zasílat
alespoň jednou do měsíce.

Novinky a cíle
Jak jste si asi všimli, dosud vývoj záležitostí kolem výměnného systému probíhal dosti živelně.
Naše LETS řady se však začínají pomalu rozrůstat (v tuto chvíli je v systému zaregistrovaných 52
členů), což nás nutí k tomu, abychom dali dohromady přesná pravidla fungování skupiny, defnitivně
projekt pojmenovali, vytvořili jednotný název měny a logo, webové stránky, překlad systému
Cyclos do češtiny a mnoho dalšího. Je toho hodně a my všichni to děláme ve svém volném čase,
proto prosím, mějte trpělivost a vězte, že bezpeněžním výměnám se v dnešním nestabilním světě
otevírá velká budoucnost ;-)
Naším cílem je poskytnout zejména nabídky zboží každodenní spotřeby, tj. zapojit farmáře,
zahrádkáře a jejich produkty, ale nebráníme se ani zatím futurističtějším úvahám o možnosti odběru
elektrického proudu přes LETS a jiným. Postupem času by mělo být v systému mnohem více
produktů než služeb a to produkty reálně upotřebitelné, nikoliv věci, které člověk potřebuje jednou
za rok.

Důležité výzvy
Prosíme každého, kdo se do systému přihlásil, ale dosud nemá zadány žádné nebo jednu
nabídku/poptávku, ať kontaktuje toho, kdo ho přivedl, a společně se zamysleli nad tím, co by bylo
možné do systému zadat. Naši brokeři (jak jim zatím pracovně říkáme) vědí mnohem více
o potřebách ostatních členů, takže mohou být (a měli by být) v tomto procesu nápomocni.
To stejné udělejte, nevíte-li si s čímkoliv rady (jak zadat inzerát, jak odeslat fakturu, jak zaplatit
fakturu, jak se vůbec do systému přihlásit atd.).
Máme informace, že několik členů přesto, že mají zadány nabídky, dlouhodobě nereagují na
opakované výzvy jiných členů, kteří by komodity chtěli odebrat. Tyto případy by neměly nastávat,
proto, prosíme, zpytujte svoje svědomí a buď aktualizujte nabídku, požádejte o pomoc, nebo ze
systému dobrovolně vystupte, nemáte-li zájem spolupracovat.
V souvislosti se stránkami či logem nebo s čímkoliv dalším v souvislosti s výše uvedeným textem,
pokud někteří z vás máte zájem s námi za LETS body spolupracovat (grafika, korektura textů atd.),
ozvěte se Viktorovi na mail sabacky@gmail.com.

Poptávky/nabídky
Nabízíme možnost zaslání akutní poptávky
Pokud potřebujete v rámci Lets s něčím urychleně pomoci či nabídnout jako např. zrající ovoce na
zahrádce, můžete využít zaslání hromadného mailu všem členům Lets. Stačí zaslat mail s prosbou
na adresu administrátora (sabacky@gmail.com), který jí rozešle všem přihlášeným v systému.
Seznam nejnovějších poptávek a výběr několika letních a zahradních nabídek na další straně.

Nové poptávky
Masáž - autor Kvitek
Napjatá krční a hrudní páteř by si přála občasné uvolnění.

Zapůjčení sušičky ovoce - autor viva.silvie
Rádi bychom vyzkoušeli sušičku ovoce na naši malou úrodu ze
zahrádky a zjistili, zda stojí za to...

Lněná látka na oblečení - autor Kvitek
Najde se místní dodavatel lněné látky na výrobu oblečení (a
dalších textilií)?

Půjčení vozítka za kolo pro malé děti - autor viva.silvie
Nemáte někdo na zapůjčení vozítko za kolo pro převážení dětí?

Administrativní výpomoc - autor Kvitek
Nabízím 20-60 hodin převážně administrativní práce (pošta,
internet, doručování písemností po Brně apod.).

Ryby, domácí maso a vejce - autor Kvitek
Mám zájem o následující živočišné potraviny: ryby - spíše dravé
ryby z tekoucích vod, ...

Dopravní linky: Brno-Nenkovice, Brno-Praha - autor Kvitek
Dává pro mě smysl při ceně kolem 1 Kč/km 1 units

Domácí chemie - autor Kvitek
Mýdlo v LET-systému už máme. Vyrobí někdo také šampón?
Masážní olej? A co domácí prací a čistící prostředky?

Kysaná zelenina - pickles - autor Kvitek
Rád zakoupím za BRKa kysanou zeleninu tj. pickles neboli "kim- Telekomunikace - autor Kvitek
Najde se v LETSu poskytovatel připojení k internetu? Třeba skrze
či" (zelí, mrkev, cibule, ředkev, cokoliv dobrého!).
CZFree? Popřípadě mobilní operátor?
Instalatérské, topenářské práce - autor standa
potřebuju udělat nějaké instalatérské práce v domě v Brně
Kolečko a pumpička - autor Agika
Kdo máte na prodej zahradní kolečko a pumpičku na kolo?

Ovoce a zelenina - autor Kvitek
Uvítal bych v rámci LETS zdroj (nejlépe domácího) ovoce a
zeleniny.

(Domácí) (bio)víno - autor Kvitek
Rád bych v rámci LETS nakupoval víno, nejlépe nepříliš
Výuka AJ pro 1. stupeň ZŠ - autor Petr
Pro známou z Lužánek, SVČ, Andreu Chalupníkovou, chystající chemicky ošetřované a nedoslazované.
se spustit hodiny angličtiny pro děti z 1.-5. třídy,...

Zajímavé letní nabídky
Výuka plavání pro děti i dospělé – autor Sasa
Zajistím výuku plavání pro děti od 3 let i pro dospělé; i úplné
začátečníky/ice. Zkušenosti mám i s dětmi bojácnými,...
Ubytování návštěvy v Brně – autor viva

Průvodcování po Maďarsku – autor Agika
Vezmete–li mne s sebou, mohu Vás provézt po Budapešti nebo
jiných místech Maďarska, dle Vašeho požadavků.

Doprava autem po Vysočině – autor Janulka
Při pravidelných cestách o pracovních dnech odvezu a přivezu
věci i lidi.

Zajištění ubytování v maďarsku a poskytování informací – autor
Agika
Zajistím ubytování v Maďarsku a získám potřebné informace.
Cena za hodinu hledání resp. komunikace s maďarskou stranou.

Pobyt na venkově, krásná příroda – autor bedrunka
Dům s velkou zahradou v krásném prostředí u Valašského
Meziříčí, poblíž přehrady Bystřička, v létě– koupání, kolo,...

Odvoz materiálu dodávkovým vozem – autor Papas
Využití větší ložné plochy pro převoz zboží, materiálu. Typ
vozidla: Citroen Jumper.

Prohlídka tajemného podzemí – autor Kamil
Pokud jste skupinka 6 až 20 nadšenců, přátel, rád vás provedu
některým podzemím nejenom v Brně s odborným výkladem!...

Zahrádky a jejich dary
Konzervace ovoce a zeleniny – autor Hany
Máte přebytek ovoce nebo zeleniny a nevíte co s ním? Zavařím,
naložím – marmelády, rajčatová šťáva, naložené...
Čerstvý med (5.6. vytočený) – autor Kvitek
Výborný voňavý med od včelstva, umístěného v zahrádkářské
kolonii Kraví hora, převažuje květový med ze zahrádek,...
Med květový – autor Vojina
Odběr Pejškov (Tišnovsko).
Svazečky čerstvých bylinek – autor Hani
Leknín – autor Vojina
Rozdělené rostlinky leknínu do jezírka.
Křen – autor Vojina

Křen z vlastní zahrádky i ve větším množství.
Rybíz – autor Vojina
Červený velkozrnný rybíz – cena za kg. Když si ho natrháte na
zahradě v Bosonohách 25/kg.
Ovčí vlna (stavební) – autor Vojina
Mám vlnu – pěknou i nižší kvality.
Pokosím cokoliv křovinořezem – autor vsab
Od dvoumetrové trávy, přes nálety dřevin, bodláky, až po plevel.
zkrátka jakýkoliv i obtížný porost.
Voděvzdorná krycí plachta – autor Papas
Nepropustná plachta pro přikrytí uskladněného dřeva, sena,
dočasné krytí střechy apod. Nabízím širokou škálu rozměrů...

