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Royal Rangers vČR
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 vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince,
žijící 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.
Sídlo ústředí:
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.

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 akce pro
děti a konference velitelů.
Složení Národní rady RR:
Petr Walach - předseda Národní rady,
Mgr.Markéta Janovská - oblast právní poradny,
Jarmila Kopová - velitel RR ve Zlíně,
MVDr.Karel 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 RR - jako samostatné organizační jednotky pracovaly v roce 2004
v těchto městech ČR:
Třinci, Oldřichovicích, Českém Těšíně, Havířově, Karviné, Valašském Meziříčí, Hodslavicích,
Zlíně, Brně, Břeclavi, Rumburku, Českých Budějovicích, Nýrsku, Mariánských Lázních,
Lestkově, Příbrami, Vsetíně, Jablůnce, Sokolově, Olomouci, Jihlavě, Bystřici n. Pernštejnem,
Chomutově, Lysé n.Labem, Praze, Opavě, Kladně a Albrechticích.
(Celkem 30 základních článků.)

Historie

Původně byl program Royal Rangers vybudován v šedesátých létech 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 roce 1981 byla organizace Royal Rangers založena v Německu a Švýcarsku, následně byl vypracován
tzv. evropský model, podle kterého dnes pracujeme
ve většině evropských zemí. Jedná se především o
literaturu pro děti a vedoucí, způsob práce s dětmi,
výcvik vedoucích a spolupráce s rodiči.
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 předeším 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.

Současnost
Ke konci roku 2004 registrujeme celkem 31 Předních hlídek, které pracují jako samostatné
organizační jednotky ve výše uvedených městech ČR.
Registrujeme celkem 834 členů, z toho:
159 Greenhorni = děti 7-8 let,
225 Trappeři
= děti 9-11 let,
230 Rangeři
= děti 12-14 let,
92 Junioři
= mládež 15-18 let,
a 128 vedoucích.

Co nabízíme:
- zájmovou činnost pro děti školního věku formou pravidelných schůzek tématicky široce
zaměřených, např.: táboření, sport, turistika, hudba, tvořivost, počítače, apod.
- tématické výlety, víkendovky, exkurze, dobrodružné výpravy a tábory pro organizovanou
i neorganizovanou mládež,
- 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 workshopy,
- aktivní spolupráce na vydávání dětského křesťanského
časopisu KROKY,
- pro vedoucí dětských kolektivů: základní školení pro práci
s dětmi, akreditované školení hlavních vedoucích táborů,
- integrované středisko pro postižené děti „Noemova Archa“
v Černošíně,
- táborové základny u Jihlavy a Mariánských Lázní.

V roce 2004 jsme mezi jinými zorganizovali:
- 2 243 schůzek v klubovnách a v přírodě,
- 117 jednodenních akcí s celkovou účastí 1350 dětí, (2 550 osobodnů)
- 128 víkendových akcí s celkovou účastí 1654 dětí, (5 934 osobodnů)
- 31 letních táborů pro celkem 896 dětí, (9 893 osobodnů).

Dále jsme v roce 2004 realizovali tyto významné akce:
- květen 2004 - KUKAVUZ - ekologická akce CHKO Beskydy,
- 28.-30.3. outdoorový závod „Dobývání Beskyd“ s účasti 68 závodníků,
- 8.-11.5. celostátní „Ringo turnaj“ Royal Rangers s účastí 254
dětí z celé republiky,
- 25.-27.5. jsme se aktivně účastnili Bambiriády v Brně,
Olomouci, Třinci a Zlíně,
- 3.-6.7. „Národní výcvikový tábor“ pro vedoucí,
- 13.-22.8. mezinárodní vodácký tábor na Slovensku: Hron,
Hornát,
- 12.4. a 17.11. jsme pořádali konference velitelů spojené se školením
spolupracovníků s celkovou účastí 182 vedoucích RR z celé republiky.

Náš cíl

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 sebeovládáni. 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 zahrnuta 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 zní:

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

Plán pro rok 2005:
V roce 2005 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. 130 víkendových akcí pro celkem 1700 dětí,
- v době letních a zimních prázdnin uskutečnit 40 táborů pro nejméně 900 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 25 účastníků,
- další budování školícího centra v Oldřichovicích
a 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 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 ze 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 2005,
- připravujeme aktivní účast na celostátní akci Bambiriáda 2005 v Praze, Zlíně, Havířově,
Opavě, Olomouci, Brně a jako hlavní organizátor Bambiriády v Třinci,
- založit 4 nové Přední hlídky RR,
- získat akreditaci Ministerstva školství pro „Základní školení vedoucích“,
- 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 intensivnější zkvalitnění práce
na literatuře a metodách práce s dětmi a vzdělávání vedoucích.

Způsob prezentace
- Realizace oﬁciálních WWW stránek Royal Rangers
na adrese:

www.royalrangers.cz

- aktivní účast na BAMBIRIÁDĚ 2005,
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 dětí.
V roce 2004 jsme mimo jiné získali:
Dotace Ministerstva školství:
- Provoz ústředí:

služby
10 000,materiál
10 000,mzdy
200 000,- Provoz základních článků služby
40 000,materiál
70 000,- Činnost základních čl.- Jednorázové akce
100 000,Tábory
250 000,- Ústředí
Vzdělávání
70 000,- Mezinárodní výměny
Polsko
30 000,Slovensko
9 000,- Investiční dotace (Dataprojektor a notebook)
237 000,CELKEM
1 026 000,Dále pak jsme mezi jinými dostali:
dotaci MPSVaKU Plzeň na provoz Integ. střed. Noemová Archa 443 100,ﬁnanční příspěvek Městského úřadu Třinec
15 000,dotaci Statutárního města Brna
42 000,dotace města Olomouc na letní tábor
5 000,dotace Jihomoravského kraje na (lodě a provoz RR v kraji)
38 400,grant města Rumburk
9 000,dotace města Zlín (dataprojektor a lodě)
38 000,dotace města Havířov
10 000,dotace města Břeclav (projekt "Mládež v ohrožení")
20 000,dotace města Vsetín
10 000,dotaci města Český Těšín
40 000,grant Moravskoslezského kraje na vzdělávání vedoucích
50 000,Celkové příjmy: 4 915 072,- Kč,
- z toho členské příspěvky: 74 897,-Kč,
- Granty MU a KU:
720 582,-Kč

- dary sponzorů: 582 334,50Kč,

Celkové výdaje: 5 026 412,- Kč, (111 340,-Kč ztráty byly hrazeny ze zůstatků min. roku),
- z toho nájmy: 78 577,-Kč,
- nákup materiálu: 794 338,-Kč

Všem našim sponzorùm srdeènì dìkujeme za finanèní
a materiální pomoc, bez níž bychom nemohli
naše programy realizovat.
Vaší odmìnou aś je spokojenost tisícovky dìtí a vìdomí,
že vynaložené prostøedky pøinesou brzy ovoce v jejich životech.

Děkujeme:
- všem 120 vedoucím a dobrovolným pracovníkům, kteří ve svém volném čase a s obrovským
nasazením celoročně pracovali při realizaci našich programů,
- všem přátelům a externím spolupracovníkům, za jejich obětavou pomoc při organizování táborů a víkendových akcí,
- Ministerstvu školství ČR za podporu v grantovém programu Volnočasových aktivit pro rok
2004 a MPSV za podporu Integrovaného střediska Noemova archa v Černošíně.
- všem městským a krajským magistrátům, kteří se rozhodli podpořit naše programy a aktivity
ze svých rozpočtů, zejména městům Zlín, Kraslice, Břeclav, Třinec, Olomouc, Vsetín,
Brno, Rumburk, Bystřice n.P., Český Těšín a Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
- Křesťanským církvím AC, BJB, CB, KS, SŽ, CCE, ČCM za ﬁnanční a materiální pomoc,
poskytování prostor pro klubovou a zájmovou činnost,
- manželům Fejtovým za velmi vstřícné jednáni a umožnění provozovat táborovou základnu
na jejich pozemku,
- Českomoravskému cementu a.s., za dar 3 funkčních počítačů,
- Českomoravskám štěrkovnám a.s., za refundaci mzdy a vstřícné jednání ve prospěch dětí,
- družstvu Drukov, přátelům Jaromíru Šťastnému a Michalu Horčicovi za věnované táborové
vybavení,
- knihkupectví Vraj - Valašské Meziříčí a fa. Olimpex Olomouc za věcné dary a pomoc,
- Dětskému klubu Ichtys za ﬁnanční, materiální a osobní pomoc,
- Papírnictví - Pavel Semerád (Klatovy), Mléčné cukrárně - Michal Kešan (Klatovy),
Drogérii - Miloš Průrok (Klatovy),
- TEMPOS Břeclav, ZŠ Na Valtické,
- Komunitnímu centru Maják v Praze za impuls k vytvoření a podporu při budovaní RR,
- Třineckým Železárnám za ﬁnanční dar na podporu Royal Rangers v ČR,
- Bastro, Nová huť za uvolňování zaměstnanců v době letních táborů s refundací mzdy,
- ﬁrmě Olimpex Olomouc za logistickou podporu,
- p.Zbyňkovi Grygarovi za poskytnutí dřeva pro tábor 2004,
- J. Mészároszovi za tvorbu a údržbu webových stránek,
- R. Matlochovi za jeho obětavou a zodpovědnou práci ve funkci pokladníka RR,
- obzvláště děkujeme našim obětavým sponzorům, kteří celoročně ﬁnančně podporovali
Národní radu RRvČR: J.Švirák, J.Kopová, J.Holasová, P.Kupeček, AC Český Těšín,
SŽ Brno, AC Uherský Brod, AC Břeclav, BJB Zlín, AC Oldřichovice, AC Třinec,
AC Znojmo, AC Čáslav, AC Valašské Meziříčí, AC Brno, KS Příbram.

Text této výroční zprávy zpracoval Petr Walach, předseda RR v ČR,
Schválila Národní rada Royal Rangers v ČR dne 28.2.2005,
Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1.
tel.558 324 280 nebo 605 17 26 71
E-mail: narodniradarr@tiscali.cz
WWW.ROYALRANGERS.CZ

