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Royal Rangers v ČR

Výroční zpráva



Royal Rangers v ČR
je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pracujeme s mládeží na 

základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům pomoc při výchově 
a rozvoji jejich dětí ve všech čtyřech oblastech života - fyzické, duchovní, duševní  
a sociální. 

  Nabízíme zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující u dětí všestranné  
vědomosti a dovednosti, pomáháme jim v jejich růstu k samostatnosti a zodpovědnosti, k životu 
bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

Hlavní okruhy naší činnosti jsou: - klubové aktivity formou pravidelných schůzek, - organizování 
výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, - kulturní akce, jako jsou koncerty nebo loutková 
představení, sportovní akce, soutěže, celoměstské hry a zájmové kroužky.

Royal Rangers v ČR byl založen v roce 1994 jako účelové zařízení Apoštolské církve  
a dne 16. dubna 1996 pak byl registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení  
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,     IČO - 641 22 433           
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 a mezinárodní  
akce pro děti a konference velitelů.

  Složení Národní rady RR:   
Petr Walach - předseda Národní rady,      Robert Matloch - hospodář, 
Mgr. Markéta Holečková - právní poradenství,   Petr Helešic - velitel RR v Břeclavi,    
Jarmila Kopová - velitel RR ve Zlíně,        Petr Bartoš - předseda Diakonie AC
MVDr. Karel Hauptman - velitel RR v Brně,  ... a vedoucí jednotlivých Krajských rad RR.

Přední hlídky Royal Rangers, jako samostatné organizační jednotky pracovaly v roce 2008   
v těchto městech ČR:  Třinci, Oldřichovicích, Českém Těšíně, Havířově, Karviné, Valašském 
Meziříčí,  Vsetíně, Hodslavicích, Zlíně, Brně, Břeclavi, Rumburku, Nýrsku, Mariánských 
Lázních,  Lestkově,  Příbrami, Vsetíně, Jablůnce, Uh. Brodě, Kladně, Sokolově, Olomouci, 
Jihlavě, Bystřici n. Pernštejnem, Praze, Opavě, Kladně, Albrechticích, Hustopečích, Znojmě, 
Zábřehu, Vyškově a Ostravě. 

 



            Historie
Původně byl program Royal Rangers připraven v šedesátých letech v USA s cílem pomoci  

mladým lidem najít pozitivní životní hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný charakter  
a chránit je před negativními jevy - zejména násilím, alkoholismem a návykovými látkami.   
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 v České republice a tímto začali budovat Royal 
Rangers v naší zemi.  
V současné době připravujeme ve spolupráci s RR Internacional nové vzdělávací materiály.  

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 systémem testů  
a plněním daných úkolů podle pracovních knih vedeme děti k objevování nových poznatků, které oboha-
cují 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.   
Neorganizovaná mládež má možnost se zapojit do všech námi organizovaných akcí jako jsou Bambiriády,  
sportovní turnaje, celodenní výlety, víkendovky, tábory apod.. Při organizování táborů a víkednových 
akcích spolupracujeme často se sociálním odborem MU a akce nabízíme široké veřejnosti.

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 společenské-
mu životu v kolektivu bez rozdílu věku, pohlaví, 
vyznání, či barvy pleti. 

Vyvrcholením celoroční aktivity jsou zpravidla let-
ní stanové tábory RR. Tyto jsou vedeny netradičním  
a originálním způsobem s důrazem na ak-
tivní zapojení všech účastníků podle věku a 
svých schopností. Podporovaná je především 
samostatnost, zodpovědné jednání a  spolu-

práce v kolektivu. 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 školami, protože právě oni musejí být  
informováni o naší práci a metodách. Většinou se setkáváme s pochopením a širokou podporou. 
Pravidelné schůzky se konají zpravidla ve vlastních nebo pronajatých klubovnách anebo 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 životní hodnoty, 
jako je samostatnost, zodpovědnost vůči sobě i ostatním, 
vytrvalost a sebeovládání. Program Royal Rangers pomá-
há 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 všech-
ny oblasti života a pozitivním způsobem je u mladého 
člověka rozvíjet z pohledu potřeb společnosti a k jejímu prospěchu.

Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvlád-
nout 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 soběstač-
nost 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 klade-
me na zdravý život bez závisloti; 
-  s o c i á l n í  o b l a s t  -  z á k l a -
dy  spo lečenského  ž ivo ta ;  úc ta  k  č lo-

věku, autoritám; připravenost vždy pomoci slabším, starším a strádajícím; budování  
a podpora odpovědnosti; přátelství; schopnost pracovat v kolektivu; 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 2008 
Ke konci roku 2008 registrujeme celkem 44 předních  hlídek, které pracují jako samostatné  

organizační jednotky ve výše uvedených městech ČR.

Členská základna roku 2008:
Registrujeme celkem 858 členů, z toho:

     156 Greenhornů  = dětí ve věku 7-8 let, 
   224 Trapperů      = děti ve věku 9-11 let, 
   188 Rangerů       = děti ve věku 12-14 let,  

      84  Juniorů         = mladých ve věku15-18 let,  
     a 206 vedoucích.

Co nabízíme:
- zájmovou činnost pro děti školního věku formou pravidelných tematicky široce  

zaměřených schůzek, například 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 a lanové aktivity,
- pro umělecky talentovanou mládež festival RoyalFest, 
- grafické, keramické, loutkové, divadelní a jiné kroužky,
- aktivní spolupráci na vydávání dětského  

křesťanského časopisu Kroky,
- pro vedoucí dětských kolektivů:  

* základní školení pro práci s dětmi,  
* akreditované školení hlavních vedoucích táborů,  
* další odborné 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 Sloupu a u Mariánských Lázní.



„Středisko Víteček“ v roce 2008
„Středisko Víteček“ je zařízení poskytující sociální služby pro děti a mladé lidi s po-

stižením s působností v Plzeňském a Karlovarském kraji. Budovy střediska se nachází 
v Černošíně (okr. Tachov).

V rámci střediska nabízíme tyto služby:
 Denní stacionář

Je určen dětem s postižením od 2 do 12 let. Práce ve stacionáři je velmi individuální 
– je zde 1 vychovatel na 1 max. 2 děti. Stacionář je vhodný i pro děti s velmi těžkým 
kombinovaným postižením, autismem či vážnými zdravotními problémy. Vychovatelé 
s dětmi pracují podle Individuálních výchovných a vzdělávacích plánů sestavených ve 
spolupráci s rodiči a odborníky, které jsou zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte ve všech 
oblastech. 

V roce 2008 využívalo tuto službu 11 dětí.

Dílny
Jsou určené osobám s postižením cca od 15 let. Lidé s postižením zde 

mohou trávit svůj volný čas, uplatňovat tvůrčím způsobem své schopnosti, 
učit se novým dovednostem a navazovat nové kontakty. Tvořivé činnosti 
jsou vybírány s ohledem na schopnosti a zájmy uživatelů služeb. Patří mezi 
ně např. tyto: výroba svíček, keramiky, ručního papíru, výrobků ze dřeva, 
tkaní, vyšívání, háčkování, ubrousková technika, malování, batika…..  
Velký důraz také klademe na nácvik sebeobsluhy, péči o domácnost  
a využívání veřejných míst a služeb, s cílem umožnit uživatelům služeb 
žít co nejvíce samostatný život. 

V roce 2008 využívalo tuto službu pravidelně 7 lidí s postižením.

Osobní asistence 
   Je určena dětem a lidem s postižením bez omezení věku. Poskytována je 
po dohodě dle potřeb osoby s postižením. Osobní asistenci poskytujeme při 
volnočasových aktivitách.

Cílem osobní asistence je, aby lidé s postižením mohli žít plnohodnotný, 
naplněný a zajímavý život stejně jako ostatní lidé z běžné populace. Díky 
osobní asistenci se mohou věnovat svým zájmům, setkávat se se svými přáteli 
a účastnit se společenského života.

V roce 2008 byla osobní asistence poskytována při speciálních volnočasových aktivitách, byla poskytována 
15-20 dětem a lidem s postižením.

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 atd.

 

 Speciální volnočasové aktivity
Jsou určeny dětem a lidem s postižením.
Jedná se o řadu výletů, víkendových pobytů a táborů. Během těchto akcí se každé 

osobě s postižením nepřetržitě věnuje osobní asistent. Důležitý je zde také integrační 
prvek – akcí se vždy účastní i vrstevníci z běžné populace, kteří s osobami s posti-
žením komunikují a navazují pozitivní vztahy. Speciální volnočasové aktivity tedy 
působí jako prevence sociálního vyloučení osob s postižením.



Nízkoprahové aktivity pro děti a mládež
Jsou určeny dětem a mládeži od 6 do 26 let ohroženým společensky ne-

žádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením 
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Služba je poskytována formou ambulantních, terénních a pobytových 
aktivit. V rámci ambulantních aktivit je dětem a mladým lidem 1x týdně 
na 2 hodiny k dispozici nízkoprahový klub v Černošíně a Mariánských 
Lázních.

V rámci terénních aktivit navštěvuje terénní pracovník děti a mladé lidi v jejich přirozeném prostředí, případně  
v jejich zájmu jedná s jejich rodinami. 

Pobytové aktivity umožňují využívat službu i dětem a mladým lidem z méně přístupných nebo vzdálenějších míst, 
zároveň poskytují možnost k intenzivnější práci.

Službu v roce 2008 využívalo cca 30 dětí a mladých lidí.

Základní škola speciální Royal Rangers při Středisku Víteček 
Škola zahájila svou činnost 1. února 2008. Poskytuje vzdělání dětem  

a mladým lidem se specifickými vzdělávacími potřebami. Naše škola je urče-
na pro děti, kterým díky jejich specifickým potřebám nevyhovuje vzdělávání 
v běžné základní škole. Jedná se především o děti s mentálním, smyslo-
vým, tělesným či kombinovaným postižením a autismem. Prostřednictvím 
školy jsou vzdělávány také děti, které mají těžké mentální postižení nebo 
komplikovaný zdravotní stav a nemohou pravidelně či vůbec navštěvovat 
školu. K takovým dětem dojíždí v pravidelných intervalech pověřený 
pedagog školy a pracuje s nimi v jejich domácím prostředí podle jejich 
možností a schopností.

Záchranná služba Royal Rangers
Specializace týmu: vodní záchrana, vyprošťování speleotechnikou, první předlékařská pomoc, sociální a humanitární 

pomoc, psychosociální pomoc, potápěči.

Oblasti činnosti Záchranné služby:
1. zdravotně-záchranářská oblast

- vyprošťování osob při povodních, z budov, ze zatopených prostor, z podzemních 
prostor - stará důlní díla, jeskyně, lomy, 

- předlékařská první pomoc při hromadných neštěstích, 
- další záchranářské práce za pomoci lanových technik, vodního záchranářství, 

přístrojového potápění,
- transport osob z ohrožené oblasti vlastním mikrobusem.

2. psychosociální a humanitární oblast
      - psychosociální pomoc, podpora a poradenství
      - zajištění nouzového ubytování
Nouzová péče o děti, příp. o osoby s postižením (máme pověření k výkonu sociálně právní ochra-

ny dětí) – jsme schopni zajistit ubytování a veškerou potřebnou péči pro děti jakéhokoliv věku  
(ve středisku nebo v hostitelských rodinách, se kterými naše organizace dlouhodobě spolupracuje).

    V roce 2008 proběhlo cca 20 cvičení záchranářů zaměřených na speleotechniku, potápěčské techniky, vyhledání 
ztracené osoby v terénu, první pomoc a psychosociální pomoc. V tomto roce se také konalo 1 cvičení pro externí 
členy záchranné služby.

   Záchranáři v roce 2008 zasahovali při orkánu Emma a při několika autonehodách. 



Uskutečněné aktivity v roce 2008 
S pomocí 206 dobrovolníků, kteří obětavě pracují ve sdružení jako vedoucí se nám podařilo v roce 

2008 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. Byly to zejména:

Tábory - jako vyvrcholení celoroční aktivity: 33 táborů pro celkem 1 056 účastníků.  
Nejzajímavějším táborem roku 2008 byl mezinárodní extrémní tábor XED. Účastníci si prožili 
bojovku v italských Dolomitech, proletěli se letadlem a zažili 
mnoho neobvyklého velmi intenzivním způsobem. 

Tábory jsou většinou organizovány jako stanové, otevřené  
i pro neorganizovanou mládež.

Volnočasové aktivity: 
Celodenní akce - celkem 120 akcí pro 1 860 dětí.  
Víkendovky - celkem 146 akcí pro 1 554 dětí.  
Pravidelné schůzky - 1 107 s průměrnou návštěvností. 

Velmi oblíbené jsou víkendové akce jako Zlatá stezka, Výsadek, Bloudění s prvky orientačního běhu, 
lanových a horolezeckých aktivit, vodáckých sportů a v letošním roce také potápění. Nejúspěšnější 
víkendovkou je již tradiční Ringoturnaj s účastí 394 dětí.

V oblasti vzdělávaní jsme uspořádali celkem 4 základní školení:
• základní školení vedoucích - Národní výcvikový tábor,
• akreditované školení zdravotníků-záchranářů, pro které jsme získali akreditaci MŠMT,
• školení Lezec pro získání oprávnění pro práci ve volné výšce při lanových aktivitách,
• akreditované školení hlavních vedoucích letních táborů.

Jako nejzajímavější akce roku 2008 byly hodnoceny:
- Procházka růžovým sadem, Bloudění, Zlatá stezka RR - adrenalinové víkendové aktivity pro 

děti druhého stupně zákl. školy.
- Ringoturnaj jako celostátní jarní setkání členů všech věkových kategorii. Typická sportovní 

akce s doprovodnými programy a večerními koncerty.
- Účast na křesťanském potlachu v Beskydech.
- Vodácké aktivity v rakouskách Alpách a polských Tatrách.
- EGO - inspirativní a motivační víkend pro vedoucí.
- Příměstské tábory jako nová forma aktivit pro neorganizovanou mládež.



 Plán pro rok 2009:
V roce 2009   chceme dále pokračovat v budování a zkvalitňování práce Royal Rangers,  

jak v samotné práci s dětmi, tak v přípravě vedoucích. Jsme rozhodnuti a připraveni uskutečnit mini-
málně tyto akce v oblasti přímé práce s dětmi: 
- v průběhu celého roku zorganizovat nejméně 150 víkendových akcí pro 
celkem 2 400 dětí,
- v době letních a zimních prázdnin uskutečnit 35 táborů pro nejméně  

1 200 dětí, včetně tábora pro postižené děti a děti z dětského domova,
- v průběhu celého roku uskutečnit nejméně 1 500 pravidelných schůzek 

svých členů,
- v oblasti vzdělávání vedoucích:  

   * NVT (Národní výcvikový tábor) pro 40 nových vedoucích a NVT 
juniorů,   
   * připravit a realizovat NVT 2. úrovně = speciální školení pro vedoucí, 
   * akreditované školení pro hlavní vedoucí táborů,  
   * školení pro funkci "zdravotník-záchranář",  
   * školení instruktorů vodní turistiky a  
   * školení pro lanové aktivity a práci ve výškách,

- připravit jednu celodenní a jednu víkendovou konferenci velitelů RRvČR,
- pokračovat v přípravě literatury pro děti i vedoucí s cílem zlepšení a zefektivnění naší práce,

- uskutečnit tři celostátní setkání členů Royal Rangers v ČR a to formou  
Ringoturnaje pro 400 dětí a víkendovek: „Zlatá stezka RR“ pro 50 dětí, 
"Bloudění", "Procházka růžovým sadem" a „Dobývání Beskyd“, 
- připravujeme aktivní účast na celostátní akci Bambiriáda 2009 v Praze, 
Zlíně, Havířově, Opavě, Olomouci, Zábřehu, Brně a také jako hlavní 
organizátor Bambiriády v Třinci,
- založit 4 nové Přední hlídky RR (Velké Meziříčí, Bohumín, Ostrava,...)
- získat akreditaci Ministerstva  školství pro školení hlavních vedoucích 
letních táborů a pro školení vedoucích pro volný čas dětí,
- zintenzivnit podporu překladatelského týmu, který pracuje na přípravě 
nové litaratury pro děti,

- utužit spolupráci s Royal Rangers International v USA zejména v oblasti práce na literatuře   
a vzdělávání vedoucích - účast na Evropské konferenci RR v Madridu,

- uspořádat mezinárodní konferenci střední Evropy pro vedoucí RR se zaměřením na novou  
literaturu RR International. Termín: konec roku 2009.

    Způsob prezentace
- Realizace oficiálních WWW stránek Royal Rangers na adrese:  www.royalrangers.cz
- aktivní účast na Bambiriádě 2009, 
- účast v grantových 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 s dětmi bez nároku na odměnu jako dobrovolníci.  
Všechny získané dary a finanční prostředky jsou využívány výhradně ve prospěch sdružení a dětí.

Naši nejvýznamnější sponzoři jsou Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a soc.věcí a také 
krajské a městské úřady v regionech, kde RR vyvíjí svou činnost. Velmi si také vážíme pomoci  
církví a podnikatelů, kteří nám v roce 2008 pomohli dofinancovat některé aktivity a získat  
potřebný materiál pro práci s dětmi. 

 

Finanční uzávěrka roku 2008

 Celkové příjmy:         8 952 461,00 Kč,  
 - z toho:     členské příspěvky    87 407,00 Kč
  dary sponzorů 811 741,00 Kč
  grant MŠMT 950 000,00 Kč
   grant Ministerstva Kultury 15 000,00 Kč
  granty měst 187 240,00 Kč
  granty krajských úřadů  84 200,00 Kč
  dary církve 248 285,00 Kč
  tábory, víkendovky, další akce - služby 6 233 581,00 Kč

 Celkové výdaje:   8 617 454,00 Kč 
          - z toho: nájmy (klubovny a tábořiště)    102 631,00 Kč
  služby  707 697,00 Kč
  materiál (sportovní a tábornické vybavení)  2 582 791,00 Kč
  ubytování, strava (tábory, víkendovky)  5 224 335,00 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 na podporu volnoča-
sových aktivit v roce 2008,
- Ministerstvu školství za poskytnutí grantu na podporu překladů nové litera-
tury RR,
- krajským úřadům  Plzeňského a Karlovarského kraje za granty na podporu 
činnosti, díky kterým jsme mohli výrazně rozvinout a zkvalitnit naše aktivity,
- Apoštolské církvi, zejména sborům Oldřichovice, Č. Těšín, Havířov, Brno, 
Břeclav, Vyškov, Valašské Meziříčí, Varnsdorf a dalším za finanční podporu,
materiální zázemí a všestrannou pomoc,
- magistrátům měst Zlín, Třinec, Břeclav, Vyškov, Olomouc a Vsetín za vstříc-
né jednáni a grantové programy na podporu našich aktivit,
- Krajskému úřadu Zlín za podporu Ringoturnaje - největší celostátní akci 
Royal Rangers v ČR,
- Základní škole Na Valtické, Břeclav - za poskytnutí školního hřiště k akcím 
pro děti,   
- Firmám PP Metall, Diamond Floor a Actionpro za finanční dary,
- Firmě KOVOZAL, s.r.o. za táborová kamna s výměníkem pro novou táboro-
vou základnu,  
- Nadaci "Děti-kultura-sport" za grant na nákup vodáckého vybavení,  
- věrným přátelům a sponzorům, kteří obětavě finančně a materiálně podporu-
jí naši práci, 
- členům Národní rady RR, týmu lektorů NVT a Školení hlavních vedoucích a 
instruktorům záchranářského týmu RR za obětavou práci v oblasti vzdělávání 
vedoucích,
- týmu záchranářů RR Mariánské Lázně za přípravu XED,
- a v neposlední řadě všem 206 dobrovolným vedoucím za jejich obětavou, 
nezištnou celoroční práci s 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 15.5.2009.

Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1  
tel.: 558 324 280 nebo 605 17 26 71

E-mail: narodni.rada@royalrangers.cz
WWW.ROYALRANGERS.CZ


