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Nové poptávky
Společná šicí dílnička
– autor viva.silvie
Úplně to vidím před sebou:
v jedné místnosti sedí ženy,
příjemně se baví a u toho
zašívají a látají, co jim domácí...
Rychlý posel – autor viva.silvie
Baví vás jezdit na kole? Nevadí
vám jízda po Brně a chtěli byste
nějaký cíl? Dejte vědět, takový
rychlý posel se...
Dřevo ovocných stromů
– autor Petr
Poptávám dřevo ovocných
stromů coby otop do udírny,
nemusí být nutně vysušené.
Odvoz vlastní.
Amatérská výuka zpěvu
– autor lencza
Hledám někoho, kdo má
hudební sluch a byl by ochotný
se se mnou jednou za čas sejít
a zazpívat si se mnouKysaná
zelenina - pickles
Náušnice a jiné šperky na krk/
ruce – autor lencza
Mám moc ráda ručně vyráběné
náušnice, ale i náhrdelníky,
náramky..., a zajímavé kousky
ráda koupím.
Ručně šité originální tašky/
kabelky – autor lencza
Na těch si docela ujíždím...
mám svoje představy a můžu
třeba poslat obrázky z Fleru,
které se mi líbí.

Brno vyměňuje

LE T S

Zdravíme všechny členy LETS Brno a přinášíme
vám další číslo Zpravodaje. Přes prázdniny jsme
nezaháleli, prezentovali jsme naši vznikající
skupinu, v ytvořili pr vní verzi webu a nyní
je nejžhavějším tématem setk ání 6. ř íjna.
Pomůžete nám s hledáním vhodného místa?
Co se událo?
Komunikovali jsme s různými zájmovými skupinami, nechali se
inspirovat LETS kolegy z Vídně, prezentovali jsme náši vznikající
skupinu na Horním mlýně ve Křtinách (Alternativní ekonomické
aktivity na Jižní Moravě ) a na Toulcově dvoře v Praze (Permakulturní
konference 2011).
Cítíme již velkou nutnost vystavit alespoň základní informace o naší
vznikající skupině a vyvíjejícím se LETS společenství v Brně. Proto
pro naší vnitřní potřebu zveřejňujeme demo–verzi webu, takže na
stránkách www.rozletse.cz se již něco dočtete :) Na plné verzi webu
pracujeme.
Vítáme v našich řadách deset nových členů, kteří se přidali
o prázdninách: Bernie, Deblin, Dixy, Filda, jelen, lencza, Mufon,
navisarak, Pirom a Veronika.

Setkání 6. října!

Co plánujeme?

Místo setkání?
Plánovaná Zahrada u Smrku
nevyhovuje, byli bychom
závislí na počasí. Proto
voláme SOS – pomozte
nám najít místo k
uspořádání. Ideálně
škola, společenský sál,
kulturák, tělocvična,
divadélko (cokoliv
krytého). Kapacita místa
minimálně 30 lidí.

V nejbližší době bychom chtěli
zveřejnit pravidla fungování
skupiny (abyste např.
věděli, co všechno můžete

Na co se můžeme těšit?
Náš ideál je co nejvíce
podpořit společné seznámení
se (představit nabízené
a poptávené produkty či
služby) a dobře se bavit snad
s doprovodem živé kapely.
Podrobnější program vám
pošleme alespoň týden
předem, informovat vás
budou také vaši brokeři.

chtít od svého brokera).
Příští setkání v průběhu
listopadu/prosince již
v nově zrekonstruovaných
prostorách Waldorfské školy.
Nadále pokračovat v zavádění
zajímavých nových členů
(v jednání je restaurace,
čajovna, zdravá výživa) – to
vše bude k dispozici za body.
V dubnu 2012 jsme pozvaní
do Husa Klubu k debatě
na téma BRNĚNSKÉ
TRŽIŠTĚ, lokální
ekonomika a potravinová
soběstačnost Brna.

Umytí oken – autor hanulda
Kdo myje rád okna? Já to
nestíhám... Máme RD, přízemí
a 1. patro.

Hlídání 1–2 dětí
– autor hanulda
Ocenili bychom občasné
pohlídání našich dvou
kluků. Jeden má rok
a třičtvrtě, druhý má tři
a půl. Buď pravidelně 1x...
Vajíčka od šťastných slepic
– autor Hany
Vajíčka od slepiček
z volného výběhu...
Pravidelně i příležitostně...
Prořezávka ovocných stromů
– autor bobas
Mám na zahrádce meruňku
a jabloň a potřeboval bych
oba stromy prostříhat.
Meruňku ideálně hned,
jabloň na jaře.
Pokojové květiny užitkové
– autor jelen
Sháním jedlé domácí
květiny, tedy spíše tropické.
Hlídání dětí – autor jelen
Poptávám občasné pohlídání
dětí v Brně nebo u nás ve
Křtinách. Nárazově podle
potřeby. Děti máme ve věku
11 (kluk), 9...
Zvířecí kůže
– autor navisarak
Poptávám následující kůže:
kozí, telecí, jelení, rybí, ...
jakoukoliv.
Pomoc v domácnosti
– autor Kvitek
Hledám někoho, kdo
mi pomůže s běžnými
domácími pracemi (úklid
apod)

Nejnovější nabídky
Staré pečivo – autor Kvitek
Ocení někdo přebytky chleba a rohlíků,
např. na krmení zvířat?
Semínka orlíčků – autor Vojina
Nasbírala jsem semínka orlíčku, od bílé až
po temně fialovou. Je to trvalka, jednoduše
se rozhodí do trávy nebo do...
Psychologické konzultace – autor lencza
Pokud se právě potýkáte s nějakým problémem
a nevíte si s ním rady, sejdu se
s vámi jednou nebo vícekrát a během...
Zapůjčení knih o makrobiotice a
makrobiotických kuchařek – autor lencza
Úplný seznam pošlu na požádání, je tam
pár knížek od M. Kushiho, dvě kuchařky
od paní Lužné, jedna od Chourové,...
Klíčová dírka – autor Hela
Časopis Permakultury (CS), zatím vyšlo č. 1 (téma Voda
na pozemku), č. 2 je v tisku (téma Bylinky), připravuje se...
Expresní doprava zásilek – autor Kvitek
Potřebujete něco expresně dopravit po Brně? Pokud
mám zrovna čas, sednu na kolo a přepravím.
Autolékarnička – autor bobas
Nabízím autolékárničku podle nové vyhlášky, nepoužitá.
PC podpora – autor Mufon
Pomoc s PC běžným uživatelům windows
i linux (jsou linuxoví uživatelé běžní.
Vzdáleně se přihlásím do Vašeho PC a...

Inspirace pro vaření z netradičních surovin
– autor lencza
Už skoro 3 roky se nechávám při svém
stravování inspirovat makrobiotickými
principy a ráda se podělím o svoje...
Elektroměr do zásuvky – autor Mufon
Půjčím elektroměr do zásuvky. Odhalí
žrouty v režimu Standby.
Půjčíme: sekačku na trávu, elektrickou
řetězovou pilu, vrtačku – autor hanulda
Pila zn. Narex, vrtačka Narex s příklepem
+ přiměřená sbírka vrtáků do panelu, kovu
a dřeva. Jsme z Brna Kníniček.
Pohlídám krátkodobě vaše dítko – autor hanulda
Tým 2 kluků rošťáků (1a3/4, 3a1/2 let)
a mě vám na krátkou dobu (tak 2, 3 hodinky)
pohlídáme miminko či batole či...
Šití – autor Hany
Nabízím jednoduché šití – závěsy, polštáře, povlečení,
zkrácení kalhot apod.
(ne oblečení). Mohu i poskytnout prostor...
Permanentka – sportovní centrum – autor Hany
Mám nevychozenou permanentku do
sportovního centra na Lidické (hotel Slovan)
v hodnotě 280 Kč, což jsou 4 vstupy....
Mikrovlnná trouba k dispozici – autor bobas
Mikrovlná trouba značky Whirpool – mohu
zapůjčit, ale i prodat za lets body. Cena
za půjčení dohodou podle délky,...

Potraviny, pochutiny aneb lets přináší denní chléb
Biozelenina II. jakosti – autor viva.silvie
Pokud máte o biozeleninu z Deblína zájem, objednavájte vždy nejdpozději do nedělního večera.
Následně si jí můžete vyzvednout v pondělí ve
Slunečnici (Královo pole).
Kozí kefír – autor Hela
Možnost převzetí po domluvě na Panské 9 (Dům
ochránců přírody – Veronica).
Dary zahrádky – Vojina nám dává k dispozici dary ze
své zahrádky. V nabídce se objevovalo: zelený nebo
červený mangold, červená řepa, cuketa, křen, květový
med. Stačí jí napsat o aktuální nabídku.

LE T S

Local exchange trading system

Jablka – autor jelen
Jablka ze zahrady. Teď máme letní. Pak přijdou
pozdně letní, podzimní a jablka na uskladnění.
Mošt jablečný – autor jelen
Vytlačím mošt, zatím je málo jablek, tak toho mohu
vytlačit jen málo. Cena je za litr čerstvého.
Svazečky čerstvých bylinek – autor Hani
Na záhonku a balkóně mám: meduňku, mátu,
oregáno, divoké curry, pažitku, plánuju mít jako loni
ještě tymián, majoránku, bazalku, saturejku, kopr,
rozmarýnu a měsíček.

