Výroèní zpráva

Royal Rangers v ÈR

Royal Rangers v ČR
je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku, která pracuje s mládeží na základě
křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí
pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života - fyzické, duchovní, duševní
a sociální.
Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné
vědomosti a dovednosti, pomoci jim růst k samostatnosti a zodpovědnosti, žít bez závislosti
na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.
Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování
výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí, jako jsou koncerty nebo loutková
představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.
Royal Rangers pracuje jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 16. dubna 1996 pod číslem: II/s-OS/1-29 754/96-R.

Royal Rangers v ČR, Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1,
tel.: + 420 605 17 26 71, (558 324 280), IČO - 64122433.
Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna, č. účtu: 03081950/0300.
Sídlo ústředí:

Národní rada Royal Rangers v ČR jako ústřední orgán koordinuje práci RR na národní úrovni,
připravuje literaturu, organizuje výcvikové tábory a školení pro vedoucí, celostátní a mezinárodní
akce pro děti a konference velitelů.
Složení Národní rady RR:
Petr Walach - předseda Národní rady,
Mgr.Markéta Holečková - právní poradenství,
Jarmila Kopová - velitel RR ve Zlíně,
MvDr Hauptman - velitel RR v Brně,

Robert Matloch - pokladník,
Petr Helešic - velitel RR v Břeclavi,
Petr Bartoš - předseda Diakonie AC.
... a vedoucí Krajských rad.

Přední hlídky Royal Rangers jako samostatné organizační jednotky pracovaly v roce 2005
v těchto městech ČR:
Třinci, Oldřichovicích, Českém Těšíně, Havířově, Karviné, Valašském Meziříčí,
Hodslavicích, Zlíně, Brně, Břeclavi, Rumburku, Nýrsku, Mariánských Lázních, Lestkově,
Příbrami, Vsetíně, Jablůnce, Sokolově, Olomouci, Jihlavě, Bystřici n. Pernštejnem,
Chomutově, Lysé n.Labem, Praze, Opavě, Kladně, Albrechticích a Ostrově u Macochy.

Historie
Původně byl program Royal Rangers připraven v šedesátých letech v USA s cílem pomoci
mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, pomoci jim
vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy, zejména násilím, alkoholismem a drogami.
Za tímto účelem byl vypracován program a metody práce,
na které dnes navazují Royal Rangers po celém světě.
V České republice jsme se s Royal Rangers seznámili
v roce 1992, kdy se 12 vedoucích z naší země zúčastnilo
národního výcvikového tábora ve Švýcarsku. Program
a způsob práce nás natolik zaujal, že jsme hned následující
rok, tj.1993 zorganizovali první Národní výcvikový tábor
pro vedoucí a tímto začali budovat Royal Rangers v naší zemi.

Metody naší práce
Členové Royal Rangers jsou rozděleni do čtyř věkových skupin:

Greenhorni (7-8 let), Trappeři (9-12 let), Rangeři (13-15 let) a Junioři (16-18 let).
V těchto věkových skupinách jsou mladí lidé motivováni k aktivnímu životu a práci na sobě
samých a to individuálně podle svých schopností a nadání. Postupným získáváním odborností na
základě testů a plněním daných úkolů podle pracovních knih vedeme děti k objevování nových
poznatků, které obohacují jejich život a rozšiřují okruh vědomostí a dovedností ve všech oblastech
života. Připravený program je otevřen bez výjimky všem, kteří se chtějí zapojit. Nepoužíváme
žádné nátlakové ani výběrové metody. Spolu s členy RR se do všech akcí snažíme zapojovat
také neorganizovanou mládež. Využívají toho zejména kamarádi a spolužáci našich členů.
Neorganizovaná mládež se zapojuje do námi organizovaných akcí jako jsou Bambiriády,
sportovní dny, celodenní výlety, víkendovky, tábory, apod.
Časté výlety a víkendové akce v přírodě napomáhají motivovat mladé lidi k aktivní účasti na programu
a práci skrze plnění různých úkolů a odborných
zkoušek. Dobrý kolektiv a zajímavý program také
pomáhá k utužování vztahů a učení se společenskému životu v kolektivu bez rozdílu věku, pohlaví,
vyznání, či barvy pleti.
Vyvrcholením celoroční aktivity jsou zpravidla letní stanové tábory RR. Tyto jsou vedeny netradičním
a originálním způsobem s důrazem na aktivní
zapojení všech účastníků podle věku a svých
schopností. Podporovány jsou především samostatnost, zodpovědné jednání a zároveň maximálně
kolektivní spolupráce. Charakteristickým rysem našich táborů jsou například táborové stavby
a způsob vaření, celotáborové hry a večerní táborové programy.
Považujeme za velice důležité spolupracovat s rodiči a školou, protože právě oni musí být
informováni o naší práci a metodách. Většinou se setkáváme s pochopením a s širokou podporou.
Pravidelné schůzky se konají zpravidla ve vlastních klubovnách nebo přímo na školách jako zájmové kroužky.

Náš cíl v práci s dětmi
Systematická práce v dobrém kolektivu pod vedením zkušených vedoucích nabízí mladým lidem
možnost prožít opravdové dobrodružství a najít skutečné
životní hodnoty, jako je samostatnost, zodpovědnost vůči
sobě i ostatním, vytrvalost a sebeovládání. Program Royal
Rangers pomáhá mladým lidem rozvíjet a utužovat kladné
vlastnosti, objevovat a rozvíjet nadání, rozšiřovat okruh
jejich zájmů i vědomostí ve všech oblastech, s důrazem
na zdravý a plnohodnotný život. Program RR proto není
zaměřen pouze na přírodu a táboření, ale snaží se zahrnout všechny oblasti života a pozitivním způsobem je u
mladého člověka rozvíjet z pohledu potřeb a k prospěchu
celé společnosti.
Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, má odvahu odmítnout negativní jevy dnešní doby, je ochoten rozvíjet své
nadání, prohlubovat vědomosti a zaujmout své místo ve společnosti s postojem „žít nejen ke svému
prospěchu“. Hlavní čtyři témata vyučování, která níže uvádíme, jsou přizpůsobena podle věkové
kategorie a realizována co nejvíce podle individuálních potřeb a schopností dítěte.

Hlavní témata zahrnutá v programu všech věkových skupin:
- život v přírodě - základy táboření, poznávání
přírody a její ochrana, samostatnost a soběstačnost
i v obtížných situacích, práce s nářadím, s lanem a
zacházení s ohněm;
- zdraví / první pomoc / bezpečnost - základy bezpečnosti při práci, sportu a v přírodě;
poskytování první pomoci; sebeovládání, základy
zdravého života bez závislostí, kde důraz klademe
na zdravý život bez alkoholismu a narkomanie;
- sociální oblast - základy společenského života;

úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším, starším
a strádajícím; odpovědnost, přátelství, úcta ke všemu živému;

- základní principy křesťanství - jsou realizovány skrze zlaté pravidlo Royal Rangers, které
se učíme opravdově žít a které zní:

“Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“.

Rok 2005

Ke konci roku 2005 registrujeme celkem 27 Předních hlídek, které pracují jako samostatné
organizační jednotky ve výše uvedených městech ČR.

Členská základna roku 2005:
Registrujeme celkem 827 členů, z toho:
162 Greenhorni = děti 7-8 let,
215 Trappeři
= děti 9-11 let,
247 Rangeři
= děti 12-14 let,
74 Junioři
= mládež 15-18 let,
a 129 vedoucích.

Co nabízíme:
- zájmovou činnost pro děti školního věku formou pravidelných tematicky široce
zaměřených schůzek, např.: táboření, sport, turistika, hudba, tvořivost, počítače apod.
- tematické výlety, víkendovky, exkurze, dobrodružné výpravy a tábory pro organizovanou
i neorganizovanou mládež, akce připravené na přání a podle věkové speciﬁkace,
- sportovní a zájmové akce pro širokou veřejnost jako turnaje, celoměstské hry;
- pro dorost adrenalinové soutěže, vodácké výpravy, lezecké soutěže a lanové aktivity,
- pro umělecky talentovanou mládež festival RoyalFest,
- graﬁcké, keramické, loutkové, divadelní a jiné kroužky,
- aktivní spolupráce na vydávání dětského
křesťanského časopisu KROKY,
- pro vedoucí dětských kolektivů:
základní školení pro práci s dětmi,
akreditované školení hlavních vedoucích táborů,
další školení vedoucích (instruktor vodní turistiky, záchranář,
zdravotník, instruktor lanových aktivit atd.)
- integrované středisko pro postižené děti „Víteček“ v Černošíně,
asistenční služba a poradenství v sociální oblasti,
- táborové základny u Jihlavy a u Mariánských Lázní.

„Středisko Víteček“ v roce 2005
„Středisko Víteček“ je souhrnný název pro sociální služby, které poskytujeme dětem a lidem
s postižením a jejich rodinám v Černošíně jako 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR.
Jeho služeb využívali handicapovaní lidé v roce 2005 již třetím rokem.

V rámci střediska jsme poskytovali tyto služby:
Denní stacionář pro děti s postižením od 0 do 15ti let.
Stacionář byl dětem k dispozici ve všední dny
(pondělí-středa a pátek) od 9,00 do 15,30 hod.
Dětem zde byla věnována individuální péče zaměřená na zdravý vývoj osobnosti. Velký důraz
byl kladen na integraci, kontakt s vrstevníky z
běžné populace a zamezení sociálního vyčlenění.
Děti ze stacionáře např. každé pondělí trávily
dopoledne spolu s vychovatelkami v místní
mateřské školce, kde si hrály se svými zdravými
vrstevníky. Služby stacionáře využívalo celkem 7
děti, většinou s těžkým kombinovaným postižením
nebo autismem.

Dílny pro lidi s postižením
Dílny jsou určeny lidem, kteří se pro svůj handicap nemohou nebo nechtějí uplatnit na trhu práce.
Podstatou služby je aktivizace, upevnění a rozvoj pracovních dovedností a návyků. Lidé s handicapem v dílnách navazují kontakt s jinými lidmi, vyrábějí hezké a zajímavé věci, učí se novým
dovednostem a získávají pocit, že jejich práce je smysluplná a užitečná.
Cílem je umožnit lidem v produktivním věku uplatnit své vlohy a případně se připravit na vstup na
trh práce. V naší dílně se provádějí zejména tyto činnosti: malování, batika, tkaní, drhání, háčkování,
vyšívání, šití, práce se dřevem, keramika, výroba svíček…Probíhá zde také nácvik domácích prací
(např. příprava jídel, úklid ...), sebeobsluhy a užívání veřejných míst a služeb.
V roce 2005 byly dílny uživatelům služeb k dispozici každé úterý, čtvrtek a pátek od 9,00 do
15,30 hodin. Využívali je celkem 3 mladí lidé s postižením.

Osobní asistence
Jedná se o službu určenou dětem a lidem s
postižením. Čas, místo a forma poskytování
služby je volena podle potřeb uživatele služeb. Osobní asistent pomáhá osobě s postižením překonávat překážky, které jí způsobuje
její postižení. Cílem osobní asistence je, aby
lidé s postižením mohli žít plnohodnotný,
naplněný a zajímavý život, stejně jako ostatní
lidé z běžné populace.
Tuto službu jsme v roce 2005 mohli poskytovat jen v omezené míře, protože se nám
na ni nepodařilo získat potřebné ﬁnanční prostředky. Děti a lidi s postižením ji mohli využívat
zejména díky obětavé práci dobrovolníků, a to hlavně při volnočasových aktivitách (víkendové
pobyty, tábory).
Osobní asistence byla poskytována celkem 24 dětem a lidem s postižením.

Respitní péče
Jedná se o službu určenou rodinám pečujícím o osobu s postižením. Poskytována je po dohodě
dle potřeb pečující rodiny. Podstatou respitní péče je, že pracovník respitní péče pečuje po určitou dobu o osobu s postižením místo jeho rodičů. Rodiče tak získají čas k odpočinku, vlastním
zájmům, práci v domácnosti či v zaměstnání.
Cílem respitní péče je posílit stabilitu rodiny pečující o
osobu s postižením a zamezit jejímu vyčlenění ze společnosti a sociální izolovanosti.
Respitní péči poskytujeme těmito formami:
a) v hostitelské rodině
b) na skupinovém respitním pobytu
Tuto službu jsme v roce 2005 mohli poskytovat jen v
omezené míře, protože se nám na ni nepodařilo získat
potřebné ﬁnanční prostředky.
Respitní péče byla poskytována celkem 2 dětem.

Poradenství
Je určeno osobám s postižením a jejich rodinám.
V rámci této služby poskytujeme nebo zprostředkováváme poradenství v oblastech týkajících se
života osob s postižením či péče o osoby s postižením. Dále také nabízíme doprovody při jednání
na úřadech, pomoc při psaní úředních dopisů a žádostí …

Svozy
Aby mohli stacionáře a dílny využívat handicapovaní obyvatelé našeho venkovského regionu, je
zcela nezbytné, aby se jim dostalo podpory formou svozu. Proto jsme sváželi mikrobusem organizace
děti a lidi s postižením ráno do střediska a odpoledne jsme je rozváželi zpět domů. Tento svoz byl
k dispozici v provozní dny střediska.

Speciální volnočasové aktivity
Jsou jednodenní akce a výlety, víkendové
pobyty a tábory pořádané o víkendech a o
prázdninách. Tyto akce jsou integračního charakteru - tzn. že se jich účastní děti a mladí lidé
s postižením i děti a mladí lidé z běžné populace. Osoby s postižením mají na těchto akcích k
dispozici osobní asistenty, kteří jim v případě
potřeby pomáhají překonávat jejich handicap.
Cílem těchto aktivit je zprostředkovat osobám
s postižením sociální kontakty a nové a zajímavé zážitky, a zamezit jejich sociálnímu vyčlenění.
V roce 2005 se těchto aktivit účastnilo 24 dětí a mladých lidí s postižením.

Uskutečněné aktivity v roce 2005
S pomocí 129 dobrovolníků, kteří obětavě pracují ve sdružení jako vedoucí se nám podařilo v roce
2005 zorganizovat kromě pravidelné činnosti desítky víkendovek a táborů, na kterých se účastníci
intenzivní, prožitkovou formou učili základním a pozitivním návykům, nezbytným pro plnohodnotný
život a rozvoj osobnosti.
V oblasti táborů jsme zorganizovali celkem 17 dotovaných a 12 nedotovaných táborů pro
celkem 1 057 účastníků. Nejzajímavější tábory roku 2005 byly: putovní na Zakarpatské Rusi,
Integrovaný tábor s postiženými dětmi, Mezinárodní extrémní tábor XED.
Celkově čerpáno na tábory 150 000,-Kč z dotací MŠMT.
Náklady na dotované tábory: 1 059 294,50Kč.
V oblasti volnočasových aktivit jsme použili dotace na
celkem 58 víkendovek.
Celková účast 1 061 osob. Víkendové akce jsou využívány
pro naplňování vzdělávacího programu Royal Rangers, kde si
děti plní vědomostní a postupové zkoušky, budují se vztahy a
učí principům kolektivního života.
V oblasti Vzdělávaní jsme uspořádali celkem 4 základní školení, z toho 2 dotované.
Jednalo se o:
• základní školení vedoucích s účastí 46 osob - Národní výcvikový tábor,
• školení pokladníků pro přechod na podvojné účetnictví provedené proškolenými lidmi ﬁrmy
Cígler Software, účast 58 vedoucích,
• školení LEZEC pro získání oprávnění pro práci ve volné výšce pro lanové aktivity - 16 osob,
• akreditované školení Hlavních vedoucích letních táborů – účast 20 osob.
V oblasti zahraničí jsme uskutečnili – již tradiční vodácký tábor ve spolupráci s Royal Rangers
Slovensko. Místo konání: Slovenský Ráj a Dunajec, počet českých účastníků 14 osob, dalších 10 osob
ze Slovenska. Toto byl již třetí ročník, kdy se slovenským partnerem budujeme spolupráci formou
vodáckých a poznávacích výprav na území Slovenska.
Plánovaná návštěva celonárodního tábora RR v Německu: Bundescamp se žel nepodařilo uskutečnit
především z důvodu velkých nákladů, které pro naše účastníky byly nepřijatelné.
Nejvýznamnější akcí roku 2005 byl mezinárodní tábor eXtrem Euro Dream - "Boj o poklad v srdci
Evropy" s účastí mladých lidí z Maďarska, Polska a Slovenska – dotován Agenturou Mládež.
Extrémní akce s prvky speleologie, horolezectví, záchranářství a vodáckých aktivit pro náctileté se
setkal s velikým ohlasem, proto v příštích ročnících chceme určitě pokračovat.

Plán pro rok 2006:
V roce 2006 chceme dále pokračovat v budování a zkvalitnění práce Royal Rangers,
jak v samotné práci s dětmi, tak v přípravě vedoucích. Jsme rozhodnuti a připraveni uskutečnit
minimálně tyto akce v oblasti přímé práce s dětmi:
- v průběhu celého roku zorganizovat nejm. 60 víkendových akcí pro celkem 1200 dětí,
- v době letních a zimních prázdnin uskutečnit 30 táborů pro nejméně 1 500 dětí,
včetně tábora pro postižené děti a děti z dětského domova,
- v průběhu celého roku uskutečnit nejméně
2300 pravidelných schůzek svých členů,
- v oblasti vzdělávání vedoucích:
NVT-Národní výcvikový tábor pro 30 nových
vedoucích a NVT juniorů pro 30 účastníků,
tentokrát mezinárodně s účastí polských
a slovenských juniorských vedoucích,
- další budování školícího centra v Oldřichovicích
a Černošíně, jeho vybavení potřebnou technikou,
- připravit 1x jednodenní a 1x víkendovou konferenci velitelů RRvČR, včetně akreditovaného
školení pro hlavní vedoucí letních táborů, školení pro lanové aktivity, akreditované školení
zdravotníků zotavovacích akcí a školení vodáckých instruktorů,
- pokračovat v přípravě literatury pro děti i vedoucí s cílem zlepšení a zefektivnění naší práce.
Za tímto účelem byla na začátku roku 2005 ustanovena pracovní skupina pro literaturu s cílem
zahájit systematickou práci na zkvalitnění literatury pro děti.
- zorganizovat mezinárodní tábor pro starší mládež s účastí RR z Polska, Slovenska a Maďarska.
- uskutečnit tři celostátní setkání členů Royal Rangers v ČR a to formou turnaje RINGO
pro 400 dětí a víkendovky: „Zlatá stezka RR“ pro 50 dětí a „Dobývání Beskyd“ pro 80 dětí,
- zorganizovat hudební festival Royal Rangers, termín: říjen 2006,
- připravujeme aktivní účast na celostátní akci Bambiriáda 2006 v Praze, Zlíně, Havířově,
Opavě, Olomouci, Brně a také jako hlavní organizátor Bambiriády v Třinci,
- založit 4 nové Přední hlídky RR,
- získat akreditaci Ministerstva školství pro „Základní školení vedoucích“ a "Zdravotníky",
- navázat bližší spolupráci s RR v Německu, Maďarsku, Slovensku a Polsku a to nejen
v rámci spolupráce vedoucích, ale také formou výměny a společných akcí s dětmi.
- zahájení spolupráce s Royal Rangers Internacional v USA a tím intenzivnější zkvalitnění práce
na literatuře a metodách práce s dětmi a vzdělávání vedoucích. Podpis smlouvy bude realizován
v únoru 2006.

Způsob prezentace
- Realizace oﬁciálních WWW stránek Royal Rangers na adrese: www.royalrangers.cz
- aktivní účast na BAMBIRIÁDĚ 2006,
- účast v grant. programech krajů a MŠMT,
- spolupráce při vydávání dětského časopisu KROKY,
- členství v ČRDM, Radamoku a dalších střešních organizacích krajů a regionů.

Finance
Royal Rangers je nezisková organizace, zcela závislá na dobrovolnické práci, darech
a dotacích. Všichni vedoucí pracují bez nároku na odměnu jako dobrovolníci.
Získané dary a ﬁnanční prostředky jsou využívány výhradně ve prospěch sdružení a dětí.
Naši nejvýznamnější sponzoři jsou Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a soc. věcí,
krajské a městské úřady a také Evropská unie. Velmi si také vážíme pomoci církví a podnikatelů,
kteří nám v roce 2005 pomohli doﬁnancovat některé aktivity a získat potřebný materiál pro práci
s dětmi. Mnohdy také samotní rodiče nám velmi výrazně pomáhají, zejména dopravou dětí
a materiálu, a také ﬁnančně i materiálně, čehož si nesmírně vážíme.

Finanční uzávěrka roku 2005.
Celkové příjmy:
- z toho:
členské příspěvky
dary sponzorů
grant MŠMT
granty měst
granty Krajských úřadů
grant EU - agentura Mládež
dary církve

5 854 139,00 Kč,
77 030,00 Kč
549 500,00 Kč
550 000,00 Kč
281 262,50 Kč
1 059 652,00 Kč
244 282,00 Kč
134 493,50 Kč

Celkové výdaje:
- z toho:
nájmy (klubovny a tábořiště)
služby (tábory, víkendovky)
materiál (sportovní a tábornické vybavení)

5 494 361,00 Kč
133 210,00 Kč
1 355 320,00 Kč
1 761 190,00 Kč

Všem našim sponzorům srdečně děkujeme za ﬁnanční
a materiální pomoc, bez níž bychom nemohli
naše programy realizovat.
Vaší odměnou ať je spokojenost tisícovky dětí a vědomí,
že vynaložené prostředky přinesou ovoce v jejich životech.

Děkujeme:
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za granty pro podporu volnočasových aktivit,
- Krajským úřadům Moravskoslezsko, Plzeňsko, Vysočina a Jižní Morava za granty na podporu
činnosti, díky které jsme mohli výrazně rozvinout a zkvalitnit naše aktivity,
- Třineckým železárnám za sponzorování Bambiriády v Třinci,
- Městským úřadům Třinec, Břeclav, Vsetín, Olomouc, Zlín, Brno, Plzeň, Český Těšín,
za granty a podporu činnosti,
- Křesťanskému centru AC Český Těšín, za možnost využívání kluboven a servisu
s tím spojeného a za podporu práce s dětmi,
- Apoštolské církvi, konkrétně sborům: Oldřichovice, Třinec, Valašské Meziříči, Brno, Karviná,
Havířov, Břeclav, Olomouc, Jihlava za ﬁnanční podporu a poskytnuté prostory pro činnost,
- Církvi Slovo Života, SCEAV, Společenství Cesaera Opava, Evangelické církvi Metodistické,
Křesťanskému společenství, Bratrské Jednotě Babtistů, Českobratrské církvi Evangelické,
společenství EKKLÉSIA Jihlava za zázemí, podporu vedoucích a pravidelnou podporu
celoroční činnosti,
- Základní škole Na Valtické Břeclav za zdarma poskytnuté školní hřiště k akcím pro děti,
- IVAX Pharmaceuticals s.r.o. za účelový dar na tábor,
- Fond Vysočina za poskytnutí grantu na obnovu táborové základny,
- KOLF, s.r.o., Pardubice za příspěvek na dopravu na LT, zásah v pravou chvíli,
- fa. Olimpex Olomouc s.r.o. za pomoc při přepravě zásob na naše akce,
- HB Optimum za příspěvek na fotbal pro neorganizované děti,
- všem přátelům a sponzorům za pomoc středisku Víteček v Černošíně,
- věrným přátelům a sponzorům, kteří obětavě ﬁnančně a materiálně podpořili naši práci,
zejména: manželům Řehulovým, Kristýně Pavlíčkové, rodině Havlíčkové, rodině Moravcové,
rodině Raszkové, rodině Skálů, Ing. Michalovi Žejdlovi, Ing. Zbyňkovi Pacovskému,
Ing. Vratislavovi Rýlerovi,
- členům Národní rady a týmu lektorů NVT a školení Hlavních vedoucích,
- Týmu záchranářů RR Mariánské Lázně za přípravu XED,
- A v neposledni řadě všem 126 dobrovolným vedoucím za obětavou nezištnou celoroční
práci mezi dětmi, přípravu a realizaci schůzek, víkendovek a táborů.
Text této výroční zprávy zpracoval Petr Walach, předseda RR v ČR,
Schválila Národní rada Royal Rangers v ČR dne 28.4.2006,
Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1.
tel.558 324 280 nebo 605 17 26 71
E-mail: narodni.rada@royalrangers.cz
WWW.ROYALRANGERS.CZ

