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Připravili jsme výroční zprávu za poslední rok. Je v elektronické verzi přílohou
tohoto Ostrovidu. (nebo samozřejmě ke stažení na našich stránkách
http://mladizeleni.ecn.cz/zpravamz.pdf)
21. - 28. 8. 2006 Enjoy your sustainable lifestyle – Bouzov
Na našem mezinárodní táboře na Permalotu u Zábřeha na Moravě jsme týden
hostili účastníky z šesti zemí. Navštívilo nás několik odborníků, mluvili o
udržitelném životním stylu a změřili jsme si ekologickou stopu. Ta stopa - není
malá :-(
http://www.sustainable-lifestyle.org
2. - 9. 7. 2006 - Interreligious Dialogue – mezináboženský dialog - Lisabon
Mezinárodního semináře se zúčastnili mladí lidé z 11 zemí, včetně pěti našich.
Seminář byl součástí kampaně „UNITY IN DIVERSITY“, týkal se především
křesťanství, judaismu a islámu.
Závěrečný „statement“ si lze přečíst na:
http://www.fyeg.org/index.php?option=content&task=view&id=302&Itemid=
Stránky kampaně:
http://www.unityindiversity.org
14. – 21. 7. 2006 Bubnovací tábor – Jeseníky
Týdenní tábor na zřícenině Nového Hradu u Hanušovic se povedl. Nechyběla
výuka na africké bubny, jogické rozcvičky, dervišské tancování, rukodělné dílny a
bukový les nedotčený novodobou civilizací.
http://novyhrad.unas.cz
19. 7. 2006 Ekologická daňová reforma - Praha
Organizovali jsme půldenní seminář ve spolupráci s německou organizací FOES o
možnosti zavádění ekologické daňové reformy v ČR.

Young Greens Czech Republic
(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.mladizeleni.cz

*******

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

********

6. - 20. 8. 2006 ECOTOPIA v Záježové na Slovensku
Vyhlášený festival Ecotopia se koná každý rok v jiné zemi. Uvítala nás spousta
zajímavých seminářů a samozřejmě milých eko-lidiček z celé Evropy.
http://www.ecotopia2006.info
Stali jsme se členy mezinárodní platformy mladých proti změně klimatu Climate
Youth Network (v rámci evropské organizace CAN - Climate action network
Europe http://test.coolys.de). O prázdninách jsme měli první pracovní setkání
v Bruselu. Na podzim připravujeme kampaň k tomuto tématu. Hledáme zájemce o
spolupráci na této kampani.

„kruh“ je základní jednací prvek
Ecotopie

Místní skupina MZ z Ústí n. L. dohodla pro jednu osobu měsíční stáž v zemském
parlamentu v Sasku.
Podporujeme iniciativu Ne základnám, která aktivně vystupuje proti budování
americké raketové základny na území ČR. Jedná se o platformu mnoha organizací
jejichž cílem je vypsání referenda o této základně.
Více na
http://nezakladnam.cz/

ani na Permalotu jsme se kruhovým
hrám zásadně nevyhýbali

takhle velká je naše ekologická stopa
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Na konec října plánujeme víkendový seminář k tématu změny klimatu.
4.11. – mezinárodní akční den v boji proti změně klimatu. Připravujeme na tento
den různé aktivity.
Konec listopadu – víkendový seminář spojený se sněmem MZ. Téma zatím
vymýšlíme.
Setkání místních skupinek:
Schůzka MZ v Brně:
Kontakt: jiri@fyeg.org
Schůzka MZ v Praze:
Kontakt: spipi@seznam.cz
Schůzka MZ v Ústí n. L.:
Kontakt: jirka.skoda@centrum.cz
ZAJÍMAVOSTI
15. - 16. 9. Kampaň Česko proti chudobě
Mnohé organizace hledají dobrovolníky pro aktivity organizované tento víkend.
http://www.ceskoprotichudobe.cz

22. 9. Den bez aut
Již tradičně se v září oživuje téma autodopravy.
Více na www.auto-mat.cz

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

na Ecotpii se dalo naučit plivat oheň

…nebo tančit a hrát tradiční
slovenské…

