
Royal Rangers Neveklov

Rangerova cesta
Rangerova cesta vychází ze způsobu práce Royal Rangers nazvaného 'Cesta pokroku. 

Slovo cesta nám připomíná, že i náš život je cestou se spoustou křižovatek, za které mnohdy 
ani nedohlédneme. Slovo Ranger má více významů. My si můžeme vybavit například 
příslušníky amerických speciálních sil, kteří jsou vysíláni do těch nejnáročnějších misí. I náš 
život se nám někdy může zdát jako zatraceně těžká mise.

Rangerova cesta nebo Cesta pokroku pomáhá naplnit trojnásobný cíl Royal Rangers.

 získat (pro správnou věc)

 vyzbrojit (do života)

 vyslat (připravené aktivně život žít a naplnit)

Pojďme spolu vstoupit na tuto cestu a ještě si jí pěkně užít. Do nejen dospěláckých 
aktivit a odborností vstoupíme převážně formou her, ale i vyučování, jež však bude mnohem 
více dialogem než přednáškou.

Schůzky neveklovských Royal Rangers

mají jednoduchou osnovu. Po
vstupní části s přivítáním a modlitbou následuje

volitelná „odborka“ a po ní
hra nebo jiná odlehčovací aktivita.

Poslední částí schůzky jsou
odborky zaměřené na život v přírodě a s tím související témata z oblasti zdraví, bezpečnosti a 
vztahů.

Život a přežití v přírodě patří mezi základní témata RR. Umět se v přírodě orientovat, 
dokázat se tam najíst i ustlat a současně přírodě i trošku rozumět, jsou dovednosti, které 
mohou dětem přinést radost i uznání v očích nejen vlastních.

I když by název a hodnosti RR by mohl sdělovat, že si tak trochu hrajeme na vojáky, 
není tomu tak. I když některé vlastnosti a schopnosti vyžadované od příslušníků speciálních 
sil mohou být pro nás vzorem a činnost RR může být jimi inspirována. Schopnost být součástí
týmu a současně se nevzdat své individuality a osobnosti je posilována i prostřednictvím 
mnoha her Royal Rangers.

Jednotlivé důrazy z oblasti sociální, duchovní, duševní i fyzické prostupují všemi 
činnostmi RR s měrou úměrnou tématu, věkové kategorii, v řadě neposlední i schopnostem a 
zájmům dětí.

Studijní materiály vycházejí a jsou jimi inspirovány z materiálů původem z USA 
vzniklých pro potřebu Royal Rangers. V ČR jsou překládány a upravovány tak, aby 
vyhovovaly místním podmínkám a potřebám.
Pozn.: RR ČR pro Discovery Rangers (8 11 r.) vybírá některé odborky jako základní: 
Bezpečnost, Hmyz, Kreslení, Otisky prstů, První pomoc, Práce s nářadím, Ptáci, Uzlování, 
Vazby, Vaření, Život rodiny, Počasí a jiné jako volitelné: Astronomie, Bruslení, Divoká zvěř, 
Hobby – Koníčky, Hudba, In Line Bruslení, Kolečkové brusle, Košikářství, Malování – 
natěrač, Národní vůdci, Péče o postižené, Péče o psa, Péče o seniory, Rybaření, Sběratelství, 
Sochařství, Veslovani, Znaková řeč, Šachy, Šípky, Ringo
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Z výše uvedené poznámky je zřejmě, že výčet odborností se kterými se
mohou děti seznámit není malý. Pro neveklovské RR však tento výčet není limitující. Výběr 
odborností vychází mimo jiné i z schopností a zájmů dětí. Jednotlivé odborky nejsou v 
Neveklově vázány na věkovou kategorii, ale stupeň získané odbornosti od ní odvisí a je 
možné se k ní v další věkové kategorii vrátit.

Dosažené odbornosti a stupně k nim
vedoucí jsou zaznamenávany do
pracovních sešitů RR. Splnění podmínek
odborky je stvrzeno na 'Certifikátu
úspěchu, který je předán na slavnostním
shromáždění před zraky rodičů a přátel
spolu s případnými dalšími oceněními za
činnost v Royal Rangers.

Sounáležitost s RR je posilována i
právem nosit uniformu Royal Rangers s nášivkami sloužícími jako vyznamenání nebo 
potvrzení dosažení určité mety (stupně) v rámci RR. 

Ranger Kids mohou dosáhnout na 'Stupeň modrého ambulančního uzlu, kde 
barva nášivky i druh uzlu na ní, mají svou symboliku a význam.

Uniforma RR může obsahovat i insignie ukazující na dosaženou „hodnost“. 
Dítě se může stát náčelníkem kmene a zkusit si tím i vstoupit do určité 

odpovědnosti s tím spojené. Kmeny jsou v hierarchii RR součástí 'Přední hlídky a ideálně        
i věkové kategorie. Velitelé přední hlídek a věkových kategorií jsou z řad dospělých. Kmeny   
o ideální velikosti 7 členů mohou mít svého náčelníka z řad dětí nebo juniorů.

Kromě systému kmenů jsou dalším atributem RR vlajky, respektive vztah k nim. 
Reprezentují to, co nás současně spojuje a současně přesahuje. Na shromážděních, táborech 
nebo jiných akcích můžeme vidět stoupat po stožáru vlajku RR, křesťanskou vlajku a vlajku 
ČR. V čele nastoupených kmenů je nesena vlajka kmene, kterou si jeho členové sami vyrobili.

Vnímání sounáležitosti s vlastním týmem je posilováno pomocí dalších možných prvků
činnosti RR, jako je psaní kroniky, tvorba vlastního zpěvníku Přední hlídky a dalších. 

Vzájemná sounáležitost         
a pomoc pomáhá mladým 
rangerům splnit i nároky na 
ně kladené v odborkách         
a aktivitách v přírodě. 
Plánovaná náročnost je 
úměrná věku dítěte a jeho 
schopnostem a přidává cenu 
získaným oceněním.
Rangerova cesta se může stát 
příležitostí zažít 
dobrodružství, do něčeho 
nového vstoupit, získat nové 
přátele, zkrátka něco pro 
každého.
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