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Royal Rangers v ČR

je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pracujeme s mládeží na základě
křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme dětem a rodičům pomoc při výchově
a rozvoji ve čtyřech oblastech života - fyzické, duchovní, duševní a sociální.
Připravujeme zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující všestranné vědomosti
a dovednosti, pomáháme dětem v jejich růstu k samostatnosti a zodpovědnosti.
Vedeme k životu bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

Hlavními okruhy naší činnosti jsou:
- klubové aktivity formou pravidelných schůzek,
- outdoorové akce pro mládež - výlety, víkendovky, letní a zimní tábory,
- kulturní akce, jako jsou koncerty nebo loutková představení,
- sportovní akce, soutěže, celoměstské hry a zájmové kroužky,
- vzdělávání vedoucích pracující v dětských kolektivech.

Děkujeme:
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za
poskytnuté granty na podporu volnočasových aktivit
- Ministerstvu práce a soc. věcí za podporu střediska
Víteček a speciální školy pro postižené děti
- Magistrátům města Havířov, Třinec, Ostrava, Zlín,
Břeclav, České Budějovice, Kraslice, Jindřichovice za
vstřícné jednání a schválené grantové programy
- Jihomoravskému Krajskému úřadu a Moravskoslezskému úřadu za poskytnuté granty na podporu naší
činnosti
- Firmám: ABEL-Computer, JPF Logistic, PPMETAL,
Insia, John Crane Sigma, KOVOZAL, AIFE, Heidi
Sailing Charte, YachtClub Azura za sponzorské dary

Organizace Royal Rangers v ČR byla založena v roce 1993 jako účelové zařízení
Apoštolské církve a dne 16. dubna 1996 pak byla registrovaná Ministerstvem
vnitra ČR jako občanské sdružení pod číslem: II/s-OS/1-29 754/96-R.

- Všem dalším obětavým sponzorům, kteří nám pomohli
realizovat naše cíle, zejména: panu Rudolfu Klusovi
za půjčení dodávky, Přemyslu Kavalcovi darování
fotoaparátu, Martinu Sysalovi za akci "APOLLO XII"
a dlouhodobou podporu, Romaně a Markovi Motykovým, rodině Kameníkovým, Pavelovým, Monice Vágnerové, Lubomírovi Kurečkovi, Liborovi a Michalovi
Dovidoví za velkorysé finanční dary

Sídlo ústředí je: 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, koordinuje
celostátní a mezinárodní akce pro děti a konference velitelů.

Složení Národní rady RR:

- Rodině Ščudlíkové za podporu RR Opava a všem
dalším věrným přátelům a sponzorům, kteří obětavě
finančně a materiálně podporují naši práci
- Křesťanskému společenství Ostrava, Nové Naději
Cesarea Opava a sborům Apoštolské církve a dalších
denominací za finanční a materiální podporu naší
činnosti
- členům Národní rady RR, týmu lektorů NVT,
Školení hlavních vedoucích a instruktorům
záchranářského týmu RR za obětavou práci
v oblasti vzdělávání vedoucích

(zleva nahoře:)
Petr Bartoš - předseda Diakonie AC,
Petr Walach - předseda Národní rady,
Mgr. Marek Bužga - zdravověda, bezpečnost,
MVDr. Karel Hauptman - vzdělávání vedoucích,
Petr Machalec - vzdělávání juniorů, outdoor,
Mgr. Markéta Holečková - právní poradenství,
Petr Helešic - pastorace vedoucích,

- týmu záchranářů RR Mariánské Lázně za přípravu XED
a odborné školení zdravotníků, lezsců a potápěčů
- a v neposlední řadě všem 255 dobrovolným vedoucím
za jejich obětavou a nezištnou celoroční práci s dětmi,
přípravu a realizaci schůzek, víkendovek a táborů.
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Finance
Royal Rangers je nezisková organizace zcela závislá na dobrovolnické práci, darech
a dotacích. Všichni vedoucí pracují s dětmi jako dobrovolníci bez nároku na odměnu. Všechny
získané finanční prostředky jsou využívány výhradně ve prospěch 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 2013 pomohli dofinancovat
některé aktivity a získat potřebný materiál pro práci s dětmi.

Finanční zpráva za rok 2013:
(Uvádíme zde součet finančního hospodaření Národní rady a všech hlídek RRvČR.)

Celkové příjmy:
- z toho: členské příspěvky
dary sponzorů
granty MŠMT
grant MPSV (středisko Víteček)
grant EU (středisko Víteček)
granty měst
granty krajských úřadů
dary církve
tábory, víkendovky, další služby

12 603 846,00 Kč,
217 570,00 Kč
1 335 223,00 Kč
1 480 000,00 Kč
3 240 000,00 Kč
759 238,00 Kč
584 700,00 Kč
387 000,00 Kč
386 590,00 Kč
4 213 525,00 Kč

12 113 432,00 Kč
Celkové výdaje:
- z toho: náklady na tábory
3 114 363,00 Kč
1 375 763,00 Kč
náklady na krátkodobé akce
2 363 210,00 Kč
nákup materiálu a vybavení
provozní náklady, nájmy
330 162,00 Kč
4 361 677,00 Kč
provoz a mzdy střediska Víteček
ostatní náklady (cestovné, služby...) 459 257,00 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 v jejich životech přinesou ovoce.
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Náš cíl v práci s dětmi

Plán pro rok 2014:

Systematická práce v dobrém kolektivu pod vedením
zkušených vedoucích nabízí mladým lidem možnost prožít
opravdové dobrodružství a najít životní hodnoty, jako jsou
samostatnost, zodpovědnost vůči sobě i ostatním, vytrvalost a
sebeovládání. Program Royal Rangers pomáhá mladým lidem
rozvíjet a utužovat kladné vlastnosti, objevovat a rozvíjet nadání,
rozšiřovat okruh 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 společnosti a k jejímu prospěchu.
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“. Čtyři hlavní témata vyučování, která uvádíme níže,
jsou přizpůsobena věkovým kategoriím a realizovány podle
individuálních potřeb a schopností dítěte.

Hlavní témata zahrnutá ve vzdělávacím
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, kde důraz klademe na zdravý život bez závisloti;

- sociální oblast ... základy společenského života; úcta
k člověku, autoritám; připravenost vždy pomoci slabším,
starším a strádajícím; budování a podpora odpovědnosti;
přátelství; schopnost pracovat v kolektivu; úcta ke všemu
živému;

V roce 2014 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 minimálně
tyto akce v oblasti přímé práce s dětmi:
- v průběhu roku zorganizovat nejméně 200 víkendových akcí
pro celkem 3 500 dětí,
- v době letních a zimních prázdnin uskutečnit 50 táborů pro
nejméně 1 900 dětí, včetně tábora pro postižené děti a děti z dětského domova,
- v průběhu celého roku uskutečnit nejméně 2 200 pravidelných schůzek svých členů,
- v oblasti vzdělávání vedoucích:
• NVT (Národní výcvikový tábor) pro 40 nových vedoucích,
• NVT juniorů jako motivaci náctiletých vedoucích,
• akreditované školení pro hlavní vedoucí táborů,
• školení pro funkci "zdravotník-záchranář",
• školení instruktorů vodní turistiky,
• školení pro lanové aktivity a práci ve výškách,
- připravit dvě konference velitelů RRvČR,
- uskutečnit celostátní akce pro členy Royal Rangers v ČR, konkrétně: Ringoturnaj pro 400 dětí, „Zlatá stezka RR“, "Bloudění",
"Procházka růžovým sadem" a „Dobývání Beskyd“,
- připravujeme aktivní účast na celostátní akci Bambiriáda 2014 v Praze, Zlíně, Havířově,
Olomouci, Zábřehu a také jako hlavní organizátor Bambiriády v Třinci,
- založit 3 nové Přední hlídky RR,
- získat akreditaci Ministerstva školství pro školení hlavních vedoucích letních táborů,
- zintenzivnit podporu překladatelského týmu, který pracuje na přípravě nové literatury,
- dále rozvíjet spolupráci s Royal Rangers International v USA zejména v oblasti práce na literatuře
a vzdělávání vedoucích - účast na Evropské konferenci RR v Albánii,
- připravit mezinárodní aktivity pro starší děti, tj. zapojení se do grantového řízení MŠMT
v oblasti mezinárodních aktivit. Pokračujeme ve spolupráci s Polskem, Slovenskem a Srbskem,
- druhý misijní tábor pro Slovenské krajanské děti v Srbsku - týdenní tábor koncem června.

Způsob prezentace našeho sdružení:
- Realizace oficiálních WWW stránek Royal Rangers na adrese:
www.royalrangers.cz
- aktivní účast na Bambiriádě 2014,
- účast v grantových programech krajů a MŠMT,
- spolupráce při vydávání dětského časopisu KROKY,
- členství v ČRDM, Radamoku a dalších střešních organizacích krajů,
- spolupráce s Royal Rangers Europe a RR Internacional.

- 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“.
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Uskutečněné aktivity v roce 2013
S pomocí 265 dobrovolníků, kteří obětavě pracují ve sdružení jako vedouci, se nám v roce
2013 podařily zorganizovat desítky víkendovek a táborů, na kterých se děti prožitkovou formou
učily základním a pozitivním návykům nezbytným pro plnohodnotný život a rozvoj osobnosti.
Byly to zejména tyto akce:

Tábory: 51 turnusů pro celkem 1 915 účastníků.

Tábory jsou většinou organizovány jako stanové, otevřené i pro neorganizovanou mládež.
Pro menší děti připravujeme tábory v budovách jako jsou turistické základny a chaty.

Volnočasové aktivity:

Členská základna roku 2013:
Ke konci roku 2013 registrujeme celkem v 45 funkčních hlídkách, které pracují jako
samostatné organizační jednotky:
Cerlkem 1 225 členů, z toho:
239 Ranger Kids = dětí ve věku 6-8 let,
319 Discovery Rangers = děti ve věku 9-11 let,
248 Adventure Rangers = děti ve věku 12-14 let,
154 Expedition Rangers = mladých ve věku15-18 let,
a 265 dospělých vedoucích.

Celodenní akce - celkem 202 akcí pro 4 649 dětí.
Víkendovky - celkem 195 akcí pro 3 604 dětí.
Pravidelné schůzky - 2 263x s průměrnou návštěvností
10 dětí na schůzku.
Velmi oblíbené jsou víkendové akce, například Zlatá stezka,
Výsadek, Bloudění s prvky orientačního běhu, lanových
a horolezeckých aktivit, vodáckých sportů a potápění.
Nejúspěšnější víkendovkou je již tradiční Ringoturnaj s účastí
430 dětí, který pořádáme každoročně začátkem května.

Co nabízíme:
- zájmovou činnost pro děti školního věku formou
pravidelných tématicky zaměřených schůzek, týkajících
se například táboření, sportu, turistiky, hudby, tvořivosti,
technologie, přírody, nových dovedností, apod.
- pořádáme výlety, víkendovky, exkurze, dobrodružné
výpravy a tábory pro organizovanou i neorganizovanou
mládež, akce připravené na přání jako jsou znalostní,
šifrovací nebo orientační závody, tématické tábory,
- sportovní a zájmové akce pro širokou veřejnost jako jsou turnaje, celoměstské hry,
střelecké soutěže, lezecké aktivity,
- pro dorost adrenalinové soutěže, vodácké výpravy,
lezecké výpravy, geocashingové hry, turistické výpravy,
- pro umělecky talentovanou mládež festival RoyalFest,
- grafické, keramické, loutkové, divadelní a jiné kroužky,
- aktivní spolupráci na vydávání dětského křesťanského
časopisu Kroky, internetové publikováni vlastní tvorby,
- 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, potápění, atd.)
- integrované středisko pro postižené děti „Víteček“
v Černošíně nabízí asistenční služby a poradenství
v sociální oblasti,
- táborové základny v Bechyni, Sloupu, Křídlech,
Mikulovicích, na Žermanické přehradě a v Černošíně.

V oblasti vzdělávaní jsme uspořádali celkem
4 základní školení pro vedoucí:

• základní školení vedoucích - Národní výcvikový tábor,
• akreditované školení zdravotníků-záchranářů, pro které
jsme získali akreditaci MŠMT,
• akreditované školení Lezec pro oprávnění připravovat
lanové aktivity,
• akreditované školení hlavních vedoucích letních táborů.

Jako nejzajímavější akce roku 2013 byly hodnoceny:

- Ringoturnaj jako celostátní víkendová akce pro mladší děti,
- Procházka růžovým sadem, Bloudění, Zlatá stezka RR, Uchem
jehly - adrenalinové víkendové aktivity pro starší děti,
- XED = mezinárodní adrenalinové akce v italských Dolomitech

- RoyalFest - víkendová akce pro starší děti plná workshopů
zakončená koncertem dvou hudebních skupin,
- Vodácké aktivity v rakouských Alpách a polských Tatrách,
- Bambiriáda, Dětské dny v Č.Budějovicích a Frýdku,
- Příměstské fotbalové tábory jako nová forma aktivit pro
neorganizovanou mládež.
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Metody naší práce
Členové Royal Rangers jsou rozděleni do
čtyř věkových skupin: Ranger Kids (6-8 let),
Discovery Rangers (9-11 let), Adventure Rangers (12-14 let)
a Expedition Rangers (15-18 let).
V těchto věkových skupinách jsou mladí lidé motivováni k
aktivnímu životu a práci na sobě samých na základě svých schopností a nadání. Postupným získáváním odborností systémem
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. Neorganizovaná mládež se může zapojit do všech našich
akcí, např. Bambiriády, sportovních turnajů, celodenních výletů, víkendovek, táborů, 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. Tyto jsou vedeny netradičním a originálním způsobem s důrazem na aktivní zapojení všech účastníků podle věku a svých
schopností. Podporovaná je především samostatnost, zodpovědné jednání a spolupráce v kolektivu.
Charakteristickým rysem našich táborů jsou například táborové stavby a způsob vaření,
celotáborové hry, prožitkové aktivity a večerní táborové programy.

Historie - 20 let Royal Rangers v České republice
Původně byl program Royal Rangers vytvořen v šedesátých letech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít
pozitivní životní hodnoty, vybudovat zdravý a pevný
charakter a chránit mládež 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 v roce 1993 zorganizovali první Národní výcvikový tábor pro vedoucí a tímto začali
budovat Royal Rangers v naší zemi.
V roce 2013 jsme tedy oslavili 20 let Royal Rangers v České republice. U této příležitosti
jsme zorganizovali dvoudenní konferenci v Brně, na které nám sloužili vzácní hosté z Anglie národní velitel Bob a předseda RR Europe Nelson. U příležitosti dvacátého výročí jsme ocenili
vedoucí, kteří stáli na začátku této služby, tedy průkopníky RR v naší zemi. Dále jsme ocenili
dlouholeté vedoucí předních hlídek, kteří věrně pracují v RR více jak 10 let a také vedoucí, kteří
významnou mírou přispěli k budování RR na celostátní úrovni.
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Národní vyznamenaní Royal Rangers :
(National Medal of Merit)
Uděluje se velitelům RR za mimořádnou a průkopnickou službu při budování Royal Rangers.
Držitelé se významnou mírou podíleli na vzniku
Royal Rangers v ČR.
Láďa Vraj – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku
v roce 1992. Velmi aktivně se podílel na přípravě stanov
a prvních NVT v naší zemi.
Petr Weps – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku, stal
se prvním velitel přední hlídky ve Valašském Meziříčí.
Petr Helešic – od samého začátku se aktivně podílel na
práci Národní rady a je členem lektorského týmu. Výraznou mírou se podílel na směřování a budováni RRvČR.
Vašát Pavel – aktivní člen lektorského týmu a člen
Národní rady od roku 1993. Založil RR v Rumburku.
Jana Bílá – iniciátorka prvních krůčků nového sdružení
od roku 1993. Založila RR v Českém Těšíně.
Georg Párátko – Jiří Krupka – člen lektorského týmu
od roku 1993. Založil přední hlídku ve Zlíně a vedli ji 8 let.
Uršula Holínková – založila v roce 1993 přední hlídku
v Havířově a byla dlouholéta členkou lektorského týmu.
Robert Matloch – od roku 1993 spolu s Petrem Walachem budoval přední hlídku v AC Oldřichovice. Dlouholetý člen lektorského týmu a pokladník NR RRvČR.
Petr Bartoš – jako zástupce Apoštolské církve je s námi
a podporuje nás od samého začátku.
Petr Walach – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku.
Iniciátor a zakládající člen sdružení Royal Rangers v ČR.
Od začátku vzniku předseda Národní rady.

Ocenění za mimořádnou věrnost ve službě
přední hlídky. (Medal of excelence)

Ocenění udělujeme velitelům přední hlídky,
kteří věrně slouží na vedoucí pozici déle než
10 let a jeho práce je zárukou stabilní a kvalitní
služby dětem.
Petr Helešic - velitel břeclavské přední hlídky.
V přední hlídce pracuje již 20 let.
Tomáš Rusňák – Vedoucí přední hlídky a Krajké rady
od roku 1996 – tj.: 17 let. Založil pod Royal Rangers
stacionář a později speciální školu pro postižené děti
v Černošíně. Organizuje řadu aktivit pro děti ve svém
regionu včetně Integrovaných táborů pro postižené děti.
Přemysl Kavalec – Založil Přední hlídku v Brně v roce
1999. (14 let) Podílel se na budování centrální základny
v Jiříně a pak vlastní základny v Hostěnicích.
Josef Švirák – 12 let je velitelem přední hlídce ve Zlíně.
Jeho chovanci před dvěma léty založili další hlídku, což
je důkazem jeho misijního zaměření.
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Robert Myška - 12 let je velitelem v přední hlídce
v Olomouci. Osvědčil se jako věrný služebník, jeho hlídka
má nadprůměrný počet dětí po celou dobu jeho působení,
což je zárukou kvalitní práce.
Petr Machalec – 11 let velitel přední hlídky Valašsko.
Pod jeho vedením je tým vedoucích sloužících v okolních
městech Valašského Meziříčí, kde pracují nově se rodící
přední hlídky. Je velitelem největší přední hlídky v republice a dlouholetým lektorem.
Ladislav Menčík – 11 let velitel přední hlídky v Rumburku. Dlouholetý člen lektorského týmu.
Taťána Antlová – statečně pracuje s mládeží v Jihlavě
již 11 let. Kromě pravidelné klubové činnosti organizuje
tábory, v poslední době dokonce u moře v Řecku.
Pavel Svoboda – velitelem přední hlídky v Bystřici je od
roku 2003, ale ve skutečnosti byl hlavním motorem pro
vznik této služby v jejich sboru už od roku 2001.
Libor Bobek – po rozdělení RR v Jihlavě na tři hlídky
v roce 2003 je velitelem RR ve sboru ECM. 10 let
Jiří Ščudlík – založil přední hlídku v Opavě v roce
2003 a od té doby v ní aktivně pracuje jako velitel hlídky.
Petr Walach – Vybudoval přední hlídku v AC
Oldřichovice, ve službě je aktivní 20 let.

Národní ocenění za věrnou službu.

(National executive leadership Award )
Uděluje se jako ocenění za mimořádnou práci
na národní úrovni. Nejvyšší ocenění v RR.
Jája Čeňková – dlouholetá členka lektorského
týmu NVT a členka Národní rady. Vedoucí
krajské rady Zlín. Dlouholetá velitelka RR Zlín.
Markéta Holečková – člen lektorského týmu NVT.
Dlouholetý člen národní rady. Založila a vedla RR v Brně.
Petr Machalec – dlouholetý člen lektorského týmu
NVT. Spoluvytvářel podobu systému juniorského výcviku. Aktivně se spolupodílel na většině národních akcích.
V posledních létech se věnuje NVT juniorů – připravuje
vodácký a trekový výcvik.
Ježek-Josef Švirák– Člen lektorského týmu NVT.
Nadšený organizátor a spolupořadatel Ringoturnaje.
Krokodýl – Tomáš Rusňák - Organizuje řadu celostátních akcí (Bloudění, Zlatá stezka), včetně specializovaných školení pro lanové aktivity, potápěčské kurzy
a zdravotnické kurzy. Pravidelně také organizuje XED
– extrémní tábory pro mládežníky s mezinárodní účastí.
Vede tým záchranářů RR.
Karel Hauptman – dlouholetý člen lektorského týmu
a národní rady. V oblasti vzdělávání přepracoval koncept
NVT a vytvořil koncept NVT juniorů.
Petr Walach – předseda Národní rady, iniciátor výcvikových táborů kromě ČR taky v Polsku a na Slovensku.

Metody naší práce
Členové Royal Rangers jsou rozděleni do
čtyř věkových skupin: Ranger Kids (6-8 let),
Discovery Rangers (9-11 let), Adventure Rangers (12-14 let)
a Expedition Rangers (15-18 let).
V těchto věkových skupinách jsou mladí lidé motivováni k
aktivnímu životu a práci na sobě samých na základě svých schopností a nadání. Postupným získáváním odborností systémem
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. Neorganizovaná mládež se může zapojit do všech našich
akcí, např. Bambiriády, sportovních turnajů, celodenních výletů, víkendovek, táborů, 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. Tyto jsou vedeny netradičním a originálním způsobem s důrazem na aktivní zapojení všech účastníků podle věku a svých
schopností. Podporovaná je především samostatnost, zodpovědné jednání a spolupráce v kolektivu.
Charakteristickým rysem našich táborů jsou například táborové stavby a způsob vaření,
celotáborové hry, prožitkové aktivity a večerní táborové programy.

Historie - 20 let Royal Rangers v České republice
Původně byl program Royal Rangers vytvořen v šedesátých letech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít
pozitivní životní hodnoty, vybudovat zdravý a pevný
charakter a chránit mládež 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 v roce 1993 zorganizovali první Národní výcvikový tábor pro vedoucí a tímto začali
budovat Royal Rangers v naší zemi.
V roce 2013 jsme tedy oslavili 20 let Royal Rangers v České republice. U této příležitosti
jsme zorganizovali dvoudenní konferenci v Brně, na které nám sloužili vzácní hosté z Anglie národní velitel Bob a předseda RR Europe Nelson. U příležitosti dvacátého výročí jsme ocenili
vedoucí, kteří stáli na začátku této služby, tedy průkopníky RR v naší zemi. Dále jsme ocenili
dlouholeté vedoucí předních hlídek, kteří věrně pracují v RR více jak 10 let a také vedoucí, kteří
významnou mírou přispěli k budování RR na celostátní úrovni.
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Národní vyznamenaní Royal Rangers :
(National Medal of Merit)
Uděluje se velitelům RR za mimořádnou a průkopnickou službu při budování Royal Rangers.
Držitelé se významnou mírou podíleli na vzniku
Royal Rangers v ČR.
Láďa Vraj – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku
v roce 1992. Velmi aktivně se podílel na přípravě stanov
a prvních NVT v naší zemi.
Petr Weps – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku, stal
se prvním velitel přední hlídky ve Valašském Meziříčí.
Petr Helešic – od samého začátku se aktivně podílel na
práci Národní rady a je členem lektorského týmu. Výraznou mírou se podílel na směřování a budováni RRvČR.
Vašát Pavel – aktivní člen lektorského týmu a člen
Národní rady od roku 1993. Založil RR v Rumburku.
Jana Bílá – iniciátorka prvních krůčků nového sdružení
od roku 1993. Založila RR v Českém Těšíně.
Georg Párátko – Jiří Krupka – člen lektorského týmu
od roku 1993. Založil přední hlídku ve Zlíně a vedli ji 8 let.
Uršula Holínková – založila v roce 1993 přední hlídku
v Havířově a byla dlouholéta členkou lektorského týmu.
Robert Matloch – od roku 1993 spolu s Petrem Walachem budoval přední hlídku v AC Oldřichovice. Dlouholetý člen lektorského týmu a pokladník NR RRvČR.
Petr Bartoš – jako zástupce Apoštolské církve je s námi
a podporuje nás od samého začátku.
Petr Walach – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku.
Iniciátor a zakládající člen sdružení Royal Rangers v ČR.
Od začátku vzniku předseda Národní rady.

Ocenění za mimořádnou věrnost ve službě
přední hlídky. (Medal of excelence)

Ocenění udělujeme velitelům přední hlídky,
kteří věrně slouží na vedoucí pozici déle než
10 let a jeho práce je zárukou stabilní a kvalitní
služby dětem.
Petr Helešic - velitel břeclavské přední hlídky.
V přední hlídce pracuje již 20 let.
Tomáš Rusňák – Vedoucí přední hlídky a Krajké rady
od roku 1996 – tj.: 17 let. Založil pod Royal Rangers
stacionář a později speciální školu pro postižené děti
v Černošíně. Organizuje řadu aktivit pro děti ve svém
regionu včetně Integrovaných táborů pro postižené děti.
Přemysl Kavalec – Založil Přední hlídku v Brně v roce
1999. (14 let) Podílel se na budování centrální základny
v Jiříně a pak vlastní základny v Hostěnicích.
Josef Švirák – 12 let je velitelem přední hlídce ve Zlíně.
Jeho chovanci před dvěma léty založili další hlídku, což
je důkazem jeho misijního zaměření.
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Robert Myška - 12 let je velitelem v přední hlídce
v Olomouci. Osvědčil se jako věrný služebník, jeho hlídka
má nadprůměrný počet dětí po celou dobu jeho působení,
což je zárukou kvalitní práce.
Petr Machalec – 11 let velitel přední hlídky Valašsko.
Pod jeho vedením je tým vedoucích sloužících v okolních
městech Valašského Meziříčí, kde pracují nově se rodící
přední hlídky. Je velitelem největší přední hlídky v republice a dlouholetým lektorem.
Ladislav Menčík – 11 let velitel přední hlídky v Rumburku. Dlouholetý člen lektorského týmu.
Taťána Antlová – statečně pracuje s mládeží v Jihlavě
již 11 let. Kromě pravidelné klubové činnosti organizuje
tábory, v poslední době dokonce u moře v Řecku.
Pavel Svoboda – velitelem přední hlídky v Bystřici je od
roku 2003, ale ve skutečnosti byl hlavním motorem pro
vznik této služby v jejich sboru už od roku 2001.
Libor Bobek – po rozdělení RR v Jihlavě na tři hlídky
v roce 2003 je velitelem RR ve sboru ECM. 10 let
Jiří Ščudlík – založil přední hlídku v Opavě v roce
2003 a od té doby v ní aktivně pracuje jako velitel hlídky.
Petr Walach – Vybudoval přední hlídku v AC
Oldřichovice, ve službě je aktivní 20 let.

Národní ocenění za věrnou službu.

(National executive leadership Award )
Uděluje se jako ocenění za mimořádnou práci
na národní úrovni. Nejvyšší ocenění v RR.
Jája Čeňková – dlouholetá členka lektorského
týmu NVT a členka Národní rady. Vedoucí
krajské rady Zlín. Dlouholetá velitelka RR Zlín.
Markéta Holečková – člen lektorského týmu NVT.
Dlouholetý člen národní rady. Založila a vedla RR v Brně.
Petr Machalec – dlouholetý člen lektorského týmu
NVT. Spoluvytvářel podobu systému juniorského výcviku. Aktivně se spolupodílel na většině národních akcích.
V posledních létech se věnuje NVT juniorů – připravuje
vodácký a trekový výcvik.
Ježek-Josef Švirák– Člen lektorského týmu NVT.
Nadšený organizátor a spolupořadatel Ringoturnaje.
Krokodýl – Tomáš Rusňák - Organizuje řadu celostátních akcí (Bloudění, Zlatá stezka), včetně specializovaných školení pro lanové aktivity, potápěčské kurzy
a zdravotnické kurzy. Pravidelně také organizuje XED
– extrémní tábory pro mládežníky s mezinárodní účastí.
Vede tým záchranářů RR.
Karel Hauptman – dlouholetý člen lektorského týmu
a národní rady. V oblasti vzdělávání přepracoval koncept
NVT a vytvořil koncept NVT juniorů.
Petr Walach – předseda Národní rady, iniciátor výcvikových táborů kromě ČR taky v Polsku a na Slovensku.

Uskutečněné aktivity v roce 2013
S pomocí 265 dobrovolníků, kteří obětavě pracují ve sdružení jako vedouci, se nám v roce
2013 podařily zorganizovat desítky víkendovek a táborů, na kterých se děti prožitkovou formou
učily základním a pozitivním návykům nezbytným pro plnohodnotný život a rozvoj osobnosti.
Byly to zejména tyto akce:

Tábory: 51 turnusů pro celkem 1 915 účastníků.

Tábory jsou většinou organizovány jako stanové, otevřené i pro neorganizovanou mládež.
Pro menší děti připravujeme tábory v budovách jako jsou turistické základny a chaty.

Volnočasové aktivity:

Členská základna roku 2013:
Ke konci roku 2013 registrujeme celkem v 45 funkčních hlídkách, které pracují jako
samostatné organizační jednotky:
Cerlkem 1 225 členů, z toho:
239 Ranger Kids = dětí ve věku 6-8 let,
319 Discovery Rangers = děti ve věku 9-11 let,
248 Adventure Rangers = děti ve věku 12-14 let,
154 Expedition Rangers = mladých ve věku15-18 let,
a 265 dospělých vedoucích.

Celodenní akce - celkem 202 akcí pro 4 649 dětí.
Víkendovky - celkem 195 akcí pro 3 604 dětí.
Pravidelné schůzky - 2 263x s průměrnou návštěvností
10 dětí na schůzku.
Velmi oblíbené jsou víkendové akce, například Zlatá stezka,
Výsadek, Bloudění s prvky orientačního běhu, lanových
a horolezeckých aktivit, vodáckých sportů a potápění.
Nejúspěšnější víkendovkou je již tradiční Ringoturnaj s účastí
430 dětí, který pořádáme každoročně začátkem května.

Co nabízíme:
- zájmovou činnost pro děti školního věku formou
pravidelných tématicky zaměřených schůzek, týkajících
se například táboření, sportu, turistiky, hudby, tvořivosti,
technologie, přírody, nových dovedností, apod.
- pořádáme výlety, víkendovky, exkurze, dobrodružné
výpravy a tábory pro organizovanou i neorganizovanou
mládež, akce připravené na přání jako jsou znalostní,
šifrovací nebo orientační závody, tématické tábory,
- sportovní a zájmové akce pro širokou veřejnost jako jsou turnaje, celoměstské hry,
střelecké soutěže, lezecké aktivity,
- pro dorost adrenalinové soutěže, vodácké výpravy,
lezecké výpravy, geocashingové hry, turistické výpravy,
- pro umělecky talentovanou mládež festival RoyalFest,
- grafické, keramické, loutkové, divadelní a jiné kroužky,
- aktivní spolupráci na vydávání dětského křesťanského
časopisu Kroky, internetové publikováni vlastní tvorby,
- 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, potápění, atd.)
- integrované středisko pro postižené děti „Víteček“
v Černošíně nabízí asistenční služby a poradenství
v sociální oblasti,
- táborové základny v Bechyni, Sloupu, Křídlech,
Mikulovicích, na Žermanické přehradě a v Černošíně.

V oblasti vzdělávaní jsme uspořádali celkem
4 základní školení pro vedoucí:

• základní školení vedoucích - Národní výcvikový tábor,
• akreditované školení zdravotníků-záchranářů, pro které
jsme získali akreditaci MŠMT,
• akreditované školení Lezec pro oprávnění připravovat
lanové aktivity,
• akreditované školení hlavních vedoucích letních táborů.

Jako nejzajímavější akce roku 2013 byly hodnoceny:

- Ringoturnaj jako celostátní víkendová akce pro mladší děti,
- Procházka růžovým sadem, Bloudění, Zlatá stezka RR, Uchem
jehly - adrenalinové víkendové aktivity pro starší děti,
- XED = mezinárodní adrenalinové akce v italských Dolomitech

- RoyalFest - víkendová akce pro starší děti plná workshopů
zakončená koncertem dvou hudebních skupin,
- Vodácké aktivity v rakouských Alpách a polských Tatrách,
- Bambiriáda, Dětské dny v Č.Budějovicích a Frýdku,
- Příměstské fotbalové tábory jako nová forma aktivit pro
neorganizovanou mládež.
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Náš cíl v práci s dětmi

Plán pro rok 2014:

Systematická práce v dobrém kolektivu pod vedením
zkušených vedoucích nabízí mladým lidem možnost prožít
opravdové dobrodružství a najít životní hodnoty, jako jsou
samostatnost, zodpovědnost vůči sobě i ostatním, vytrvalost a
sebeovládání. Program Royal Rangers pomáhá mladým lidem
rozvíjet a utužovat kladné vlastnosti, objevovat a rozvíjet nadání,
rozšiřovat okruh 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 společnosti a k jejímu prospěchu.
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“. Čtyři hlavní témata vyučování, která uvádíme níže,
jsou přizpůsobena věkovým kategoriím a realizovány podle
individuálních potřeb a schopností dítěte.

Hlavní témata zahrnutá ve vzdělávacím
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, kde důraz klademe na zdravý život bez závisloti;

- sociální oblast ... základy společenského života; úcta
k člověku, autoritám; připravenost vždy pomoci slabším,
starším a strádajícím; budování a podpora odpovědnosti;
přátelství; schopnost pracovat v kolektivu; úcta ke všemu
živému;

V roce 2014 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 minimálně
tyto akce v oblasti přímé práce s dětmi:
- v průběhu roku zorganizovat nejméně 200 víkendových akcí
pro celkem 3 500 dětí,
- v době letních a zimních prázdnin uskutečnit 50 táborů pro
nejméně 1 900 dětí, včetně tábora pro postižené děti a děti z dětského domova,
- v průběhu celého roku uskutečnit nejméně 2 200 pravidelných schůzek svých členů,
- v oblasti vzdělávání vedoucích:
• NVT (Národní výcvikový tábor) pro 40 nových vedoucích,
• NVT juniorů jako motivaci náctiletých vedoucích,
• akreditované školení pro hlavní vedoucí táborů,
• školení pro funkci "zdravotník-záchranář",
• školení instruktorů vodní turistiky,
• školení pro lanové aktivity a práci ve výškách,
- připravit dvě konference velitelů RRvČR,
- uskutečnit celostátní akce pro členy Royal Rangers v ČR, konkrétně: Ringoturnaj pro 400 dětí, „Zlatá stezka RR“, "Bloudění",
"Procházka růžovým sadem" a „Dobývání Beskyd“,
- připravujeme aktivní účast na celostátní akci Bambiriáda 2014 v Praze, Zlíně, Havířově,
Olomouci, Zábřehu a také jako hlavní organizátor Bambiriády v Třinci,
- založit 3 nové Přední hlídky RR,
- získat akreditaci Ministerstva školství pro školení hlavních vedoucích letních táborů,
- zintenzivnit podporu překladatelského týmu, který pracuje na přípravě nové literatury,
- dále rozvíjet spolupráci s Royal Rangers International v USA zejména v oblasti práce na literatuře
a vzdělávání vedoucích - účast na Evropské konferenci RR v Albánii,
- připravit mezinárodní aktivity pro starší děti, tj. zapojení se do grantového řízení MŠMT
v oblasti mezinárodních aktivit. Pokračujeme ve spolupráci s Polskem, Slovenskem a Srbskem,
- druhý misijní tábor pro Slovenské krajanské děti v Srbsku - týdenní tábor koncem června.

Způsob prezentace našeho sdružení:
- Realizace oficiálních WWW stránek Royal Rangers na adrese:
www.royalrangers.cz
- aktivní účast na Bambiriádě 2014,
- účast v grantových programech krajů a MŠMT,
- spolupráce při vydávání dětského časopisu KROKY,
- členství v ČRDM, Radamoku a dalších střešních organizacích krajů,
- spolupráce s Royal Rangers Europe a RR Internacional.

- 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“.
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Finance
Royal Rangers je nezisková organizace zcela závislá na dobrovolnické práci, darech
a dotacích. Všichni vedoucí pracují s dětmi jako dobrovolníci bez nároku na odměnu. Všechny
získané finanční prostředky jsou využívány výhradně ve prospěch 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 2013 pomohli dofinancovat
některé aktivity a získat potřebný materiál pro práci s dětmi.

Finanční zpráva za rok 2013:
(Uvádíme zde součet finančního hospodaření Národní rady a všech hlídek RRvČR.)

Celkové příjmy:
- z toho: členské příspěvky
dary sponzorů
granty MŠMT
grant MPSV (středisko Víteček)
grant EU (středisko Víteček)
granty měst
granty krajských úřadů
dary církve
tábory, víkendovky, další služby

12 603 846,00 Kč,
217 570,00 Kč
1 335 223,00 Kč
1 480 000,00 Kč
3 240 000,00 Kč
759 238,00 Kč
584 700,00 Kč
387 000,00 Kč
386 590,00 Kč
4 213 525,00 Kč

12 113 432,00 Kč
Celkové výdaje:
- z toho: náklady na tábory
3 114 363,00 Kč
1 375 763,00 Kč
náklady na krátkodobé akce
2 363 210,00 Kč
nákup materiálu a vybavení
provozní náklady, nájmy
330 162,00 Kč
4 361 677,00 Kč
provoz a mzdy střediska Víteček
ostatní náklady (cestovné, služby...) 459 257,00 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 v jejich životech přinesou ovoce.
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Royal Rangers v ČR

je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pracujeme s mládeží na základě
křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme dětem a rodičům pomoc při výchově
a rozvoji ve čtyřech oblastech života - fyzické, duchovní, duševní a sociální.
Připravujeme zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující všestranné vědomosti
a dovednosti, pomáháme dětem v jejich růstu k samostatnosti a zodpovědnosti.
Vedeme k životu bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

Hlavními okruhy naší činnosti jsou:
- klubové aktivity formou pravidelných schůzek,
- outdoorové akce pro mládež - výlety, víkendovky, letní a zimní tábory,
- kulturní akce, jako jsou koncerty nebo loutková představení,
- sportovní akce, soutěže, celoměstské hry a zájmové kroužky,
- vzdělávání vedoucích pracující v dětských kolektivech.

Děkujeme:
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za
poskytnuté granty na podporu volnočasových aktivit
- Ministerstvu práce a soc. věcí za podporu střediska
Víteček a speciální školy pro postižené děti
- Magistrátům města Havířov, Třinec, Ostrava, Zlín,
Břeclav, České Budějovice, Kraslice, Jindřichovice za
vstřícné jednání a schválené grantové programy
- Jihomoravskému Krajskému úřadu a Moravskoslezskému úřadu za poskytnuté granty na podporu naší
činnosti
- Firmám: ABEL-Computer, JPF Logistic, PPMETAL,
Insia, John Crane Sigma, KOVOZAL, AIFE, Heidi
Sailing Charte, YachtClub Azura za sponzorské dary

Organizace Royal Rangers v ČR byla založena v roce 1993 jako účelové zařízení
Apoštolské církve a dne 16. dubna 1996 pak byla registrovaná Ministerstvem
vnitra ČR jako občanské sdružení pod číslem: II/s-OS/1-29 754/96-R.

- Všem dalším obětavým sponzorům, kteří nám pomohli
realizovat naše cíle, zejména: panu Rudolfu Klusovi
za půjčení dodávky, Přemyslu Kavalcovi darování
fotoaparátu, Martinu Sysalovi za akci "APOLLO XII"
a dlouhodobou podporu, Romaně a Markovi Motykovým, rodině Kameníkovým, Pavelovým, Monice Vágnerové, Lubomírovi Kurečkovi, Liborovi a Michalovi
Dovidoví za velkorysé finanční dary

Sídlo ústředí je: 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, koordinuje
celostátní a mezinárodní akce pro děti a konference velitelů.

Složení Národní rady RR:

- Rodině Ščudlíkové za podporu RR Opava a všem
dalším věrným přátelům a sponzorům, kteří obětavě
finančně a materiálně podporují naši práci
- Křesťanskému společenství Ostrava, Nové Naději
Cesarea Opava a sborům Apoštolské církve a dalších
denominací za finanční a materiální podporu naší
činnosti
- členům Národní rady RR, týmu lektorů NVT,
Školení hlavních vedoucích a instruktorům
záchranářského týmu RR za obětavou práci
v oblasti vzdělávání vedoucích

(zleva nahoře:)
Petr Bartoš - předseda Diakonie AC,
Petr Walach - předseda Národní rady,
Mgr. Marek Bužga - zdravověda, bezpečnost,
MVDr. Karel Hauptman - vzdělávání vedoucích,
Petr Machalec - vzdělávání juniorů, outdoor,
Mgr. Markéta Holečková - právní poradenství,
Petr Helešic - pastorace vedoucích,

- týmu záchranářů RR Mariánské Lázně za přípravu XED
a odborné školení zdravotníků, lezsců a potápěčů
- a v neposlední řadě všem 255 dobrovolným vedoucím
za jejich obětavou a nezištnou celoroční práci s dětmi,
přípravu a realizaci schůzek, víkendovek a táborů.
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Royal Rangers v ČR
Royal Rangers v ČR
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Schváleno Národní radou RRvČR dne 15.3.2014

www.royalrangers.cz
Royal Rangers v ČR
Oldřichovice 328
739 61 Třinec 1
IČO: 641 22 433
tel.: 605 17 26 71
číslo účtu: 3081950/0300

Naši hlavní sponzoři:
Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a soc. věcí, Evropská Unie
Krajský úřad Moravskoslezského, Zlínského, Jihlavského a Plzeňského kraje
Města: Třinec, Zlín, Hodslavice, Havířov, Rumburk, Plzeň, Mariánksé Lázně, Brno,
Kraslice, Olomouc, Praha, Ostrava, Výškov, Prostějov, České Budějovice

Výroční
zpráva
2013

