LESEM

KDO TO POŘÁ D Á ?
Jsme studenti bakalářského
oboru Environmentální studia
na Masarykově univerzitě
v Brně a LESEM pořádáme
pod záštitou Katedry environmentálních studií a Fakulty
sociálních studií Masarykovy
Univerzity.

7.8 - 14.8 2015

Jestli pochybuješ o udržitelnosti současného způsobu života naší
společnosti, jsi nespokojen/a s bezohledným využíváním přírody
nebo jen hledáš smysluplnou cestu, kterou se vydat po střední
škole, jsi na správné adrese!
Nemusíš se bát, že LESEM bude jen pokračováním školního roku.
Na Letní škole se sice něco naučíš, ale určitě ne formou memorování přednášek - čekají nás workshopy, exkurze, promítání
filmů nebo hry v přírodě Moravského krasu.
N A C O S E M Ů Ž EŠ TĚŠ I T ?
zamýšlet se

budeme pobývat

budeme nad současným

v přírodě, putovat,

přístupem člověka k přírodě

seznámíme se

poznávat různé

a nad tím, jaké jsou

s principem dobrovolné

podoby přírody

k němu alternativy

skromnosti a prožívat ji

vzdělávat a rozvíjet
se budeme prostřednictvím her,

budeme na vlastní

promítání, workshopů, společných

kůži

diskuzí a přednášek, pozveme hosty
významné pro české environmentální hnutí

seznámíme se

představíme

s přístupy k ochraně

pokusíme se

přírody u nás

společně učit samostatnému

i ve světě

a kritickému myšlení a kritickému

Ti vysokoškolský obor
Environmentální studia, který
na FSS MU všichni organizátoři studujeme

přijímání informací ve světě,
kde k nám kvanta informací různé
kvality a pravdivosti přicházejí
každou vteřinou

ukážeme Ti další
možné cesty, kterými
se po střední škole můžeš
vydat (dobrovolnictví,
cestování,...)

po skončení LESEM získáš
certifikát o absolvování
Letní školy environmentalistiky

KDE B U D E M E B YDL ET ?
V Horním mlýně ve vesnici Křtiny na okraji CHKO
Moravský kras.
Horní mlýn leží v lesnatém údolí na okraji obce
Křtiny, která je známá svým poutním barokním
kostelem od architekta Santiniho. Provoz Mlýna je
organizován tak, aby byl co nejvíce šetrný
k životnímu prostředí. Voda je ohřívána solárními
kolektory nebo kamny, topí se dřevem z okolních
lesů, nově je zde zbudována kořenová čistička
odpadních vod, jsou zde i kompostovací toalety
a přilehlá zahrada je obhospodařovaná v permakulturním duchu.
Spát a pobývat budeme nahoře v útulné mlýnici
ve vlastních spacácích a na karimatkách. K dispozici
budeme mít 2 kompostovací toalety, letní zahradní
sprchu a když nám bude zima, můžeme se sprchovat ve vodě ohříváné lázeňskými kamínky. Další
informce o Horním mlýně i fotografie najdeš na
www.hornímlýn.cz

CO BUDEME JÍST?
Krmit Tě budeme pravidelně, minimálně třikrát
denně, a to bezmasou (vegetariánskou) stravou
připravenou vynikajícími kuchaři a kuchařkami
z našich řad. Omezování živočišných produktů má
své etické i energetické důvody a my bychom Ti
touto cestou chtěli ukázat, že je možné se stravovat
i jinak - s ohledem na práva zvířat i životní
prostředí - a k tomu si pochutnat a zůstat
přinejmenším stejně zdravý.
Většinu potravin se budeme snažit získat z lokál
ních zdrojů, aby k nám zbytečně neletěly potraviny
přes půlku světa, když se dají získat i u nás.
Pokud máš nějaká stravovací omezení, dej nám
v elektronické přihlášce (níže) vědět, pokusíme
se domluvit a vyjít Ti vstříc.

KO L IK T O B U D E S T ÁT?

PRO KOHO JE LESEM URČ ENO
A JA K SE PŘIHLÁ SIT?
Lesem je určena pro studenty středních škol od
čehož se odvíjí i orientační věková hranice 15-20
let. Rádi bychom na letní školu přijali kohokoliv, ale
jelikož jsme omezeni rozpočtem, prostorem
a našimi možnostmi, účastníků může být jen 10,
maximálně 12.
Proto bychom Tě nejdřív rádi trochu poznali přes
krátký text o Tobě, Tvých zájmech a názorech
a důvodu Tvého přihlášení. Inspirací Ti mohou také
být následující citáty s environmentální tématikou:

“Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy
nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění
lidí, nikdy nebudeš bohatý.”
Lucius Annaeus Seneca
“Dát společnosti laciný zdroj energie ve
velkém množství je jako dát retardovanému dítěti kulomet.”
Prof Paul Ehrlich
“Všechny argumenty o nadřazenosti
člověka nemohou popřít fakt , že v utrpení
jsou si lidé a zvířata rovni.”
Peter Singer
Délka textu: 1-2 normostrany.
Svůj text zašli na emailovou adresu
lesem.mysleni@gmail.com

Budeme rádi pokud vyjádříš své vlastní myšlenky
a názory. Spíše než o to, kolik knížek jsi přečetl/a,
nám jde o to dozvědět se, co si o nich nebo něčem
jiném myslíš :) Nezapomeň, že s citátem můžeš
i polemizovat nebo nesouhlasit.
K tomu nám vyplň i elektronickou přihlášku,
abychom se o Tobě dozvěděli i nezbytné formality
www.tiny.cc/lesem-prihlaska
Uzávěrka přihlášek a zaslání textu: 20. ČERVENCE

500 Kč + doprava na místo
Peníze se platí předem na účet, nebo na místě. Cena
zahrnuje příspěvek na ubytování a stravu. Díky
stipendiu FSS MU, podpory naší Katedry a dalších
sponzorů, mohou být náklady alespoň o něco nižší
než ve skutečnosti. Pokud by ale pro Tebe cena
mohla být i přesto překážkou v účasti, ozvi se nám a
zkusíme společně najít řešení.

KONTA KT
V případě jakýchkoliv dotazů se nám můžeš ozvat
na email lesem.mysleni@gmail.com, nebo zavolat
na 720 515 814 (Anežka)
event na FB: www.tiny.cc/lesem
web katedry: www.humenv.fss.muni.cz

