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Z Evropské federace mladých zelených(FYEG) se přihlásili zatím dva
dobrovolníci, kteří by přijeli pomoci s volební kampaní české Strany zelených.
V poslední fázi schvalování je nové logo a připravují se nové webové stránky.
V dubnu jsme uspořádali víkendový seminář v Jindřichovicích pod Smrkem.
Tématem byly obnovitelné zdroje energie. Setkali jsme se starostou Petrem
Pávkem a různými odborníky z Čech i Německa.
20 - 23.4. Youth Energy Summit – zúčastnili jsme se konference o
obnovitelných zdrojích energie ku příležitosti 20ti let černobylské katastrofy.
www.yes2006.de. Foto dole
4. – 7.5. Evropské sociální fórum – naši účastníci zdárně dorazili domu ze
vzdálených Atén. Avšak místo sociální fórum, by se hlavně díky vysoké účasti
radikální levice, mohlo jmenovat socialistické. Škoda.
Valná hromada Evropské strany zelených (EGP – European green party) – měli
jsme zastoupení na tomto kongresu v Helsinkách
Stali jsme se členy mezinárodní platformy mladých proti změně klimatu Climate
Youth Network (v rámci evropské organizace CAN-Climate action network
Europe). Připravujeme kampaň na tento podzim.
Připravujeme speciální Ostrovid s nabídkou letních aktivit.

PLÁNOVANÉ AKCE
9. - 11. 6. výkendová výpomoc na bio-statku MRKEV v Českém středohoří
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.
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.
30.5. 2006 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 a stylově též podpořit SZ.
2.- 9.7. - Interreligious Dialogue – mezináboženský dialog.
Mezinárodní seminář v Lisabonu.
14. – 21. 7. Bubnovací tábor – v Jeseníkách připravujeme týdenní tábor na
zříčenině Nového Hradu u Hanošovic.
6. - 20. 8. ECOTOPIA v Záježové na Slovensku
- vyhlášený letní tábor
http://www.eyfa.org/news/ecotopia_2006
21.- 28. 8. Sustainable lifestyle – připravujeme mezinárodní tábor na
Permalotu u Zábřeha na Moravě.

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.
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mladi.zeleni@seznam.cz
www.mladi.zeleni.cz
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Schůzka MZ v Brně: 6.56 od 18 hod,
Kontakt: jiri@fyeg.org, 775692169
Schůzka MZ v Praze: v týdnu 22. – 25.5.
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
Titul Ropák 2005 získal Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro
severozápadní Čechy a poslanec PS P ČR (ČSSD) – Ústecký kraj, Česká republika
Zelenou perlu 2005 získal Václav Klaus, prezident ČR (236 bodů) za výrok
,,Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností
každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!",
uveřejněnou v článku Nešťastný debakl zeleného osamělce v Právu 14. 7. 2005
V anketě Zelená perla 2005 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:
2) Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (226 bodů) s výrokem
„Česká republika udělala chybu, když investovala do životního prostředí, protože
z toho v podstatě nic nemá," z článku Lekce evropanství, Euro, 18. 4. 2005
3) Vladimír Jindra, myslivec z Horní Plané (165 bodů) s výrokem "Střílet,
střílet, střílet. Nic jiného se s ním nedá dělat. Je to jako s kůrovcem, je
potřeba včas zasáhnout a zničit ho." (rada, co má člověk dělat, když uvidí rysa
ostrovida ve volné přírodě) z článku U šumavských lovců lebek, Respekt, 17. 1.
2005
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.mladizeleni.cz
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anitiatomové bubnování v Berlíně

„our future is renewable“

v Jindřichovicích mají i kutilské větrné mlýny
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slunce – nekonečný zdroj energie – fotka ze semináře o
obnovitelných zdrojích energie v Jindřichovicích pod Smrkem

sjezd Evropských zelených v Helsinkách

průvod v rámci Evropského sociálního fóra v Aténách

