


Royal Rangers
Royal Rangers je mezinárodní křesťanská organizace skautského typu pro děti a mládež. Jejím cílem
je pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit
je před negativními jevy. 
Věkové skupiny: Ranger Kids (6-9 let), Discovery Rangers (9-12 let), Adventure Rangers (12-15let)

Royal Rangers Neveklov
Naším cílem je spolu se podílet na výchově mladé generace, pomoci připravit ji na život, nabídnout zajímavý program pro
volný čas a podpořit odolnost proti negativním vlivům dnešní doby. 
Chceme vést děti k samostatnosti a odpovědnosti vůči sobě i druhým lidem. Budeme se učit poznávat a chránit přírodu,
pohybovat se v ní, tábořit, přežít. Budeme se společně učit dovednostem života v kolektivu, ve společnosti. Chceme pomáhat
v dětech budovat dobrý vztah k lidem, přírodě i k sobě samým, učit je úctě k rodičům a respektu k autoritám. 
Řídíme se křesťanským etickým kodexem, který se dá vyjádřit jednou větou, jako Zlaté pravidlo etiky: 
„Chovej se ke druhým tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě.“
Součástí  výuky jsou základy křesťanské víry.  Znalost  křesťanské nauky nevnímáme jako disciplínu,  ale  jako průvodce
životem. Nenutíme děti věřit tomu, čemu věříme my, ale nabízíme jim křesťanský pohled na život, svět, přírodu, vztahy. Je
jen na jejich rozhodnutí, zda tyto dovednosti přijmou za své a budou je praktikovat.
Budeme  spolupracovat  s Royal  Rangers  Vlašim,  která  má  dlouholeté  zkušenosti  a  úspěchy  v  této  oblasti.  Součástí
celoročního programu budou společné víkendové akce a letní tábory. 
Rádi  odpovíme na vaše  dotazy.  O  dalších  krocích  v  zakládání  Royal  Rangers  v  Neveklově  budeme v  nejbližší  době
informovat. Děti je možné přihlásit již nyní. Náborový den je plánován na konec října. 
Základní informace na www.cb.cz/neveklov, nebo na tel.: 604 207 997; mailu: tomas.travnicek@cb.cz – Tomáš Trávníček
anebo na: rr.neveklov@seznam.cz – Josef Tezner

Těšíme se na společné zážitky, hry, dobrodružství a radosti s dětmi.
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