
Royal Rangers Neveklov 

Informace o činnosti a programové náplni 

Royal Rangers Neveklov jsou součástí mezinárodní křesťanské 

organizace skautského typu pro děti a mládež školního věku Royal Rangers, která od roku 

1992 působí i v České republice. V současnosti je Royal Rangers v ČR z.s. je zapsaným 

spolkem se spisovou značkou L3377, vedeným u Krajského soudu v Ostravě. Je členem 

České rady dětí a mládeže, Royal Rangers Europe a Royal Rangers Internacional.  

Schůzky Royal Rangers Neveklov 

Během školního roku probíhají schůzky v čtyřtýdenních cyklech, kdy se v 1. a 2. 

týdnu je délka setkání cca 1,5 hodiny a probíhá v odpoledních hodinách pracovního týdne. 

3. týden probíhá setkání v sobotu a má délku zhruba 3 až 4 hodiny. Čtvrtý týden je bez 

schůzky a je věnován přípravě dalšího cyklu. 

Standardně je dnem setkávání středa v čase 17:30 – 19:00. Tento termín však není fixní 

a může být po dohodě upraven. 

Místem setkávání RR je budova ´Církve bratrské na Malém náměstí 25 (u 

autobusové zastávky). 

Vyjma standardních schůzek je možnost účastnit se výletů, víkendových akcí nebo 

táborů pořádaných Royal Rangers v ČR nebo jejich pobočnými spolky.  

Programová náplň 

Hlavním obsahem setkávání RR je život v přírodě (děti učíme tábořit, poznávat přírodu 

a chránit ji, pracovat s nářadím, s lanem a zacházet s ohněm, …). Tématicky neoddělitelné jsou 

pak oblasti zdraví a vztahů. Děti mají možnost vstoupit do systému „získávání odborností“ 

nejen z dospěláckého života. Programová náplň je přizpůsobena věku dětí a vychází          

z křesťanských základů a idejí. Hlavním tématem prostupuje i oblast vztahů a zdraví. 

Komu je  program neveklovských RR určen 

Aktuálně přijímáme děti navštěvující první stupeň ZŠ pro které je připraven 

program ve věkových kategoriích Ranger Kids (6 – 8 let)a Discovery Rangers (9 – 11 let). 

Přihlášky 

Schůzek RR se mohou zúčastnit i děti nepřihlášené. První 3 schůzky jsou zdarma a 

děti si tak mohou vyzkoušet, zda jim obsahová setkání a jeho forma budou vyhovovat. 

Přihlášení se k neveklovským Royal Rangers je pak vázáno na úhradu finančního 

příspěvku ve výši 300,-Kč ročně, který může být v individuálních případech prominut 

(sociální důvody). 

Příspěvek nepokrývá uniformu RR, osobní výbavu (jako např. nůž, batoh, apod.), 

ani speciální akce jako jsou víkendovky, tábory apod.  

Tiskopisy přihlášek můžete získat na akcích RR nebo jejich objednáním na 

rr.neveklov@seznam.cz . Vyplněné a podepsané přihlášky je možno zaslat oscanované na 

zmíněnou e-mailovou adresu nebo předat osobně spolu s členským příspěvkem vedoucímu 

Royal Rangers Neveklov. O přijetí rozhoduje především datum přijetí přihlášky. 

Kontakt: ing. Josef Tezner; m: 739 189 363 Tomáš Trávníček; m: 604 207 997 
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