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CO JE NOVÉHO
Od České národní agentury Mládež (EU) jsme dostali schválenou podporu na náš letní
projekt: Letní zelenou školu. Přijede na 30 účastníků ze Švédska, Holandska,
Německa, Polska, Maďarska a samozřejmě od nás. Těšte se na srpen (nebo na příští
Ostrovid).
********

Young Greens Czech
Republic

PLÁNOVANÉ AKCE
16.2. 2005 – Kjóto +1 – kampaň k tématu globální změny klimatu. Evropští zelení
startují k tomuto dni evropskou kampaň. Připravujeme debaty a akce pro veřejnost.
Duben 2005 – česko-německý víkendový seminář o obnovitelných zdrojích energií
v Jindřichovicích pod Smrkem
Diskuse v Brně:
v únoru o globálních změnách klimatu 16.2. – mj. bude povídat J.Hollan.

Schůzka MZ v Brně: v lednu 25.1.
Kontakt: jiri@fyeg.org, 775692169
Schůzka MZ v Praze: v lednu
Kontakt: spipi@seznam.cz

Občanské sdružení
(zal. 2001)
Sdružujeme mladé od 1535 let. Zaměřujeme se na
ochranu životního
prostředí a udržitelný
rozvoj, lidská práva,
globalizaci a solidaritu.
Organizujeme veřejné
přednášky, promítání,
debaty na různá témata,
pořádáme letní tábory a
víkendová setkání, děláme
tématicky zaměřené
kampaně a zapojujeme se
do různých projektů na
evropské úrovni.
Jsme členy
Evropské Federace
Mladých Zelených.

Schůzka MZ v Ústí n. L.: v lednu v týdnu 23.-26.1.
Kontakt: jirka.skoda@centrum.cz
Schůzka v Olomouci: v neděli odpoledne 29.1.
Kontakt: fmarcik@seznam.cz
********

*******
mladi.zeleni@seznam.cz
www.mladi.zeleni.cz

MEZINÁRODNĚ

*******

Crossing the Meditterranean - Youth Dialogue on Human Rights
21.1.-29.1.2006, Location: Melilla, Spain (North Africa)
Contact: ska@fyeg.org

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

********

11.2. – 18. 2 Zimní tábor FYEGu v Rakousku na téma budoucnost EU po krachu
evropské ústavy. Jirka jede.
Březen 2005 – v polské Poznani se koná valná hromada evropských mladých zelených
(FYEG). Samozřejmě nebudeme chybět. Pojede asi Jirka, Dáša, Franta, Pepa.

předsednictvo FYEGu na
prosincové návštěvě u
luxemburských mladých
zelených
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ZAJÍMAVOSTI

Evropská konzumace má velký vliv i na oblasti mimo EU
Evropská agentura pro životní prostředí zveřejnila zprávu o životním prostředí v EU. Zajímavé jsou
informace o tom jak naše spotřeba ovlivňuje zbytek světa.
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=1254810

Spravedlivý obchod Fair trade
Povedené stránky povedené organizace
http://www.fairtrade.cz/

Organizace World carfree network, známá též jako Car Busters
posílá pravidelně emailem zajímavý bulletin k tématu
automobilová doprava. Objednat je možné na

info@worldcarfree.net
www.worldcarfree.net

TECHNICKÉ INFO
Pokud si chcete odhlásit odebírání našeho newsletteru, pošlete email na mladi.zeleni@seznam.cz s předmětem
„odhlasit“. Pokud se chcete přihlásit, pište na stejnou adresu nebo využijte formuláře na našich stránkách. Členové
mailingového rozesílače MZ dostávají Ostrovid automaticky.
KONTAKT
Mladí zelení,mladi.zeleni@seznam.cz, http://www.mladi.zeleni.cz
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