Zpráva za Royal Rangers pro FK 2022
Rok 2021 přál našim setkáváním rozhodně více, než rok předchozí, pokud nám počasí
dovolovalo, trávili jsme čas venku, schůzky jsou pravidelné každý pátek od 16 do 18 hodin.
Po několikaleté odmlce jsme se odhodlali uspořádat opět letní tábor. Ten mohl proběhnout jen
díky obrovskému nadšení, obětavosti a nasazení Zbyňka Petráka a Báry Zemanové.
Zbyňku a Báro, moc vám za uspořádání tábora děkuji.
V rámci snížení dopadu koronavirových opatření na mládež, poskytovala ČR dotace
na pořádání dětských táborů. Díky této dotaci mohl být náš tábor pro účastníky zdarma.
Jednomu z vedoucích se podařilo sehnat několik sponzorů a také mnozí rodiče ocenili návrat
živých a (většinou) nezraněných ratolestí z tábora zasláním darů na naši celoroční činnost.
Moc vám děkujeme.
S příchodem chladnějšího období prořídly řady účastníků pravidelných setkání,
ale věříme, že s blížícím se jarem naše počty opět vzrostou a bude snazší a zábavnější si hrát,
učit se novým dovednostem a rozvíjet své charaktery.
Tím, jak děti rostou, mění se i věkové rozložení jednotlivých týmů.
Z nejstarších (zelených) už 5 „dětí“ vyrostlo natolik, že se dostali do role praktikantů. Pomáhají
nejen s programem pravidelných schůzek, ale také byli výraznou silou při realizaci letního
tábora.
Početně nejsilnější je momentálně prostřední věková skupina (modých), proto jsme na její
vedení vyčlenili největší část našich vedoucích.
Skupinka nejmladších (žlutých) má momentálně 5 členů a potýkáme se s tím, že když 2 děti
nepřijdou, je poměrně náročné hrát společně hry, závodit, apod. Několikrát jsme se tedy spojili
s modrými, několikrát setkání této věkové skupiny odpadlo.
Rozložení skupin
skupina věk

počet dětí

vedoucí

žlutí

5 - 8 let

5

Zdeněk Buchta, (vedoucí z modrých alternují dle potřeby)

modří

9 - 11 let

13

zelení

12 - 15 let 9 + 5

Zdeněk Vuška, Alena Špačková, Lenka Honová, Soňa
Neužilová, Adam Kročák
Bára Zemanová, Zbyněk Petrák

Děkuji všem vedoucím i praktikantům za čas, nápady, věrnost a vytrvalost.
Milí rodiče, děkuje vám, že nám i nadále zachováváte svoji důvěru a svěřujete nám své děti.
Děkujeme vám všem ostatním za vaše modlitby a podporu.
Nic z toho není samozřejmost.
Zdeněk Buchta, velitel

Krátká finanční zpráva:
Příjmy celkem:

120 500Kč

Z toho:
Členské příspěvky:
Dotace MŠMT:

3 550Kč
76 600Kč
(31 600Kč běžná dotace MŠMT, 45 000Kč dotace na tábor)

Dary pro práci s dětmi:

35 050Kč

Milí dárci, ještě jednou moc děkujeme za vaši štědrost, přízeň a podporu.
Výdaje celkem:

103 672Kč

