28.6. - 5.7. 2014

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. Učit se budeme společně a to přemýšlet a
klást si otázky. Čekají nás workshopy, exkurze, promítání filmů nebo hry v přírodě
Moravského krasu.

Kdo to pořádá?
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.

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT?
•
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•

•
•
•
•

•
•

trénovat budeme svoje tělo i ducha při hrách venku i uvnitř
vzdělávat a rozvíjet se budeme prostřednictvím her, promítání, workshopů, společných
diskuzí a přednášek, pozveme hosty významné pro české environmentální hnutí
zamýšlet se budeme nad současným přístupem člověka k přírodě a jaké jsou k němu
alternativy
seznámíme se s principem dobrovolné skromnosti a prožívat ji budeme na vlastní kůži
v přírodě budeme také pobývat a putovat, budeme poznávat její různé podoby
seznámíme se s přístupy k ochraně přírody u nás i ve světě
pokusíme se společně učit samostatnému a kritickému myšlení a kritickému přijímání
informací ve světě, kde k nám kvanta informací různé kvality a pravdivosti přicházejí
každou vteřinou
představíme Ti vysokoškolský obor Environmentální studia, který na FSS MU všichni
organizátoři studujeme
po skončení Lesem získáš certifikát o absolvování Letní školy environmentalistiky

PRO KOHO LESEM JE A JAK SE PŘIHLÁSIT?
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 je počet účastníků omezen rozpočtem,
prostorem a našimi možnostmi, maximální počet zúčastněných je 20. Rozhodli jsme se proto zjistit
Tvou motivaci a zájem a máme pro Tebe zajímavý úkol, díky kterému Tě trochu poznáme:
Vyber si jeden z následujících citátů:
• "Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou." Mahátma Gándhí
• “Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí,
nikdy nebudeš bohatý." Lucius Annaeus Seneca
• “Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.”
Martin Luther King
• After one look at this planet any visitor from outer space would say "I want to see the
manager". William S. Burroughs
inspiruj se jím a vyjádři se pomocí buď:
a) výtvarného díla (koláž, kresba, malba, komiks,... ) s průvodním textem, co tím chtěl
básník říci :)
b) eseje/úvahy o rozsahu cca 2-4 normostrany (normostrana: řádkování 1,5, velikost
písma 12, typ písma Times New Roman, nezapomeň uvést zdroje ze kterých jsi čerpal/a)
c) videa v rozsahu 1 - 5 minut
a své dílo pošli na adresu: lesem.mysleni@gmail.com

K tomu nám vyplň i elektronickou přihlášku, abychom se o Tobě dozvěděli i nezbytné
formality: http://goo.gl/CCc4xt
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.

Uzávěrka přihlášek a zaslání Tvé práce je do 31.KVĚTNA!

KDE BUDEME BYDLET?
V Horní mlýně ve vesnici Křtiny na okraji CHKO Moravský kras.
Horní mlýn leží v lesnatém údolí na okraji obce Křtiny, která je známá svým poutním kostelem v
barokním stylu 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 obhospodařována 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 ohřívané lázeňskými kamínky.
Další informace o Horním mlýně i fotografie najdeš tady http://www.hornimlyn.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 lokálních zdrojů, aby k nám zbytečně neletěly potraviny
přes půlku světa, když se dají získat i u nás. To, co neseženeme lokálně, ale budeme Vám chtít
přesto nabídnout k ochutnání, nám dodá organizace NaZemi, která se rozhodla Lesem podpořit.
Pokud máš nějaká stravovací omezení, dej nám v elektronické přihlášce (níže) vědět, pokusíme se
domluvit a vyjít Ti vstříc.

KOLIK TO BUDE STÁT?
450 Kč + doprava na místo
Peníze se platí předem na účet nebo na místě. Cena zahrnuje příspěvek na ubytování a stravu a
platíme ho i my. Díky stipendiu FSS MU, podpory naší Katedry a organizace NaZemi mohou být
náklady alespoň o něco nižší než ve skutečnosti. Pokud by ale pro Tebe cena měla být i přesto
překážkou zúčastnit se, ozvi se nám a zkusíme společně najít řešení.

KONTAKT
V případě jakýchkoliv dotazů se nám můžeš ozvat na lesem.mysleni@gmail.com nebo zavolat na
607 610 256 (Terka).

