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CO JE NOVÉHO
13. – 16. 4. – Velikonoční seminář k tématu obnovitelných zdrojů energií.
O Velikonocích jsme se v Jindřichovicích pod Smrkem 3 dny společně s Mladými
zelenými ze sousedního Saska zabývali tématem obnovitelných zdrojů energie.
Na usedlosti pana Vlka jsme si zažili jaké je to žít bez elektřiny, pan starosta
Pávek nám s radostí vysvětlil svou vizi a další odborníci poreferovali např. o
„občanských elektrárnách“ v Německu či stavění „ekologických“ domů.
Připravujeme další česko-německý projekt zaměřený na biomasu. Zájemci o toto
téma se nám mohou ozvat.
(http://www.ekovesnicky.org/cesko/lunaria_hl_strana.html)
GMO FREE EUROPE march
Na začátku dubna jsme jeli do Vídně podpořit demonstraci pro Evropu bez
geneticky modifikovaných potravin. Společně s aktivisty z Greenpeace a
studenty environmentalistiky jsme s pomocí několika transparentů, jako
zástupci jedné z dvaceti zúčastněných zemí Evropy, jsme ovlivňovali průběh
konference, která rozhodovala o budoucnosti GMO v Evropě. Akce prý
mnohému pomohla, ale Evropa bez GMO nás v brzké době nejspíš nečeká :-(.
Z Evropské federace mladých zelených(FYEG) se přihlásili zatím dva
dobrovolníci, kteří by přijeli pomoci s volební kampaní české Strany zelených.
Byl schválen grant (z programu Mládež Evropské komise) na projekt
mezináboženské konference pořádané FYEGem v Portugalsku. Jsme v této
konferenci partnerem. Budeme vysílat několik účastníků.
Je možné se hlásit na letní tábor FYEGu, který se letos koná v Srbsku
k tématu mezikulturního porozumění. Informace a přihlášky na www.cdnee.org.
V Brně jsme s Tomášem Tožičkou veřejně diskutovali o problémech volného
obchodu, nadnárodních korporacích, role WTO či světové banky a problému
zadlužení rozvojových zemí.
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Young Greens Czech Republic
Občanské sdružení
(zal. 2001)
Sdružujeme mladé od 15-35 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.
*******
mladi.zeleni@seznam.cz
www.mladi.zeleni.cz

*******

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

********

********

PLÁNOVANÉ AKCE
20 - 23.4. Youth Energy Summit – konference o obnovitelných zdrojích
energie ku příležitosti 20ti let černobylské katastrofy. www.yes2006.de .
Konferencovat a demonstrovat do Berlína jedou naši 4 zástupci.
21. - 23.4. Na moravském Permalotu pořádáme víkendové mezinárodní
přípravné(plánovací) setkání. Společně se zástupci z dalších 5 zemí budeme
domlouvat a vymýšlet průběh a program našeho letního tábora
20. 4. 2006 Cyklojízda, Praha
Ve čtvrtek 20. 4. se koná velká jarní cyklojízda za práva a bezpečnost cyklistů
ve městech.
Více na: http://cyklojizda.ecn.cz a http://automat.ecn.cz
Sraz v 17:45 na Náměstí Jiřího z Poděbrad u kostela.
4. – 7.5. Evropské sociální fórum
Na toto ceoloevropské setkání vysíláme na začátku května 10 lidí. V Aténách se
bude několik dní debatovat o globálních sociálních a ekologických problémech.

„Český Honza říká: Buchty
s mákem bez GMO“
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Valná hromada Evropské strany zelených (EGP – European green party)
Tento kongres se koná ve stejnou dobu jako Evr. Sociální fórum, ale na opačné
straně Evropy. Do Helsinek jede representovat zájmy mladých Jirka Jeřábek.
V červnu pojedeme jeden víkend pomáhat na severočeskou ekologickou farmu
Mrkev, termín je ještě v jednání.
15. 5. Beseda na téma „jaderné renesance“ v Praze
od 17:30 ve Škabetka baru se uskuteční beseda na téma OZE a jaderné
energetiky. Účast přislíbili Jan Beránek(Greenpeace), Milan Smrž
(EUROSOLAR) a zástupci České nukleární společnosti.

Průvodu ve Vídni se účastnilo
2 tisíce lidí,

17.5. Diskuse s Martinem Bursíkem
MZ v Ústí nad Labem pozvali předsedu Strany zelených k diskusi nad otázkami
kvality života. Koná se v knihovně od 17.00.
31.5. 2006 velká hudebně kulturní akce na Letenské pláni v Praze
tento den se uskuteční hudebně kulturní akce na podporu vyšší volební účasti ve
volbách do PSP ČR. Připravují se až 3 stage od rockové muziky přes world music
až k jungle/freetekno music. Afterparty se plánuje v nedalekém klubu Cross.
Schůzka MZ v Brně:
Kontakt: jiri@fyeg.org, 775692169

jedno veliké rajče…

Schůzka MZ v Praze:
Kontakt: spipi@seznam.cz, 728317921
Schůzka MZ v Ústí n. L.:
Kontakt: jirka.skoda@centrum.cz, 774 556 240
Schůzka v Olomouci:
Kontakt: fmarcik@seznam.cz
ZAJÍMAVOSTI
Ropák roku 2005
28.4. se v Brně uskuteční slavnostní vyhlášení ankety Ropák roku a Zelená perla.
Již tradičně je organizovaný kulturní večer spojený s divadelním představením,
hudbou, ekologickým rautem a dortem!
www.detizeme.cz/ropak

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

a kráva….!

