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Oblast Horská bouře 
 

Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín 
Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz  

http://www.horskaboure.net/, http://skoleni.horskaboure.net/ 
 

Rádcovský kurz!Rádcovský kurz!Rádcovský kurz!Rádcovský kurz!    
 

Zahájení kurzu 25.-26.11.2006 
 
Milá kamarádko, milí kamaráde,  
 

letos máš jedinečnou příležitost zažít jedinečné studium. Pro všechny kluky a holky, 
registrované v Klubu Pathfinder, pořádá letos oblast Horská bouře Rádcovský kurz.  
 
Co je to Rádcovský kurz? 
 
 Rádcovský kurz je jedna z možností vzdělání pro členy Klubu Pathfinder, kdy jeho absolvování 
mimo jiné umožňuje postoupit ke studiu vůdcovského kurzu a následně lesní školy. Hlavně je to však 
místo, kde se můžete naučit spoustě novým dovednostem a rozšířit si tak obzory. Zúčastnit se může 
každý, kdo tento rok má či bude mít minimálně 15 let. 
 
Témata výuky? 
 

- Rádce a jeho úloha v oddílu (vztah vůdce – 
rádce, rádce – ostatní členové oddílu) 

- Knihy pro práci v oddílu 
- Dětská psychologie 
- První pomoc – kurz zakončený oficiálním 

potvrzením Červeného kříže (jak teorie tak i 
podstatná praxe) 

- Ochrana přírody a ekologie, hygienické návyky 
- Kroje a ceremonie (KP, Skautu), jejich význam a 

použití v dnešní době 
- Stupně zdatnosti jako hlavní náplň oddílové 

činnosti 
- Odborky a odbornosti (CZ/USA), delší pojednání 

na téma Tři orlí pera 
- HRY v oddílu a jejich psychologie (místnost, 

terén, tělocvična, za pochodu, …) 

- Příprava programu družinové schůzky a výpravy 
(včetně nouzového programu pro špatné počasí) 

- Příprava nováčka na slib 
- Duchovní práce v oddílu, sobotní program oddílu 

na akcích a táborech 
- Ohně a ohniště 
- Vaření v oddílu a příprava jídelníčku 
- Uzly a uzlování, vázané stavby 
- Hvězdy a souhvězdí 
- Mapy a navigace 
- Stopy a jejich význam 
- Stany a stanování, bivak 
- Přidaná hodnota v oddílu (survival, vodáctví, 

horolezectví, …) 
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Máš zájem? 
 
 Pokud by jsi měl/a zájem se tomuto naučit, tak se přihlas nejpozději do 
31.10.2006 prostřednictvím přihlášky na adresu oblastního vedení, Oblast Horská 
bouře, Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín či emailem na oblastního vůdce 
milanl@centrum.cz. Pokud jsi přihlášku neobdržel/a s touto pozvánkou, můžeš si ji 
stáhnout z internetových stránek oblasti skoleni.horskaboure.net, nebo si o ni 
napsat či zavolat.  
 O přijetí ke studiu a o místu studia budete informování posléze písemně 
v první pozvánce ke studiu. 
 
Těším se na osobní setkání s každým z vás! 
 

 
 
 

Vůdce oblasti Horská bouře  
Milan Lebeda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ 
Albert Einstein 



 

www.horskaboure.net 

O.S. Klub Pathfinder 
  

Oblast Horská bouře 
Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín 

Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz 
http://www.pathfinder.cz/, http://www.horskaboure.net/ 

 
 
 

Závazná přihláška na Rádcovský kurz 2006/2007 
Klubu Pathfinder - oblasti Horská bouře 

  
 
 
Jméno a příjmení: .......................................... Přezdívka: ………………………… 
 
Datum narození: .....................................................................................……….. 
 
Adresa: 
...........................................................................................................………………. 
 
Telefon domů či mobil:  ..................................................................................... 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce (pokud uchazeč není starší 18 let): ................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon do práce, mobil (z.s.): ............................................................................ 
 
Zájmy uchazeče (alespoň tři, rozdělené dle hodnoty):  ..................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Zdravotní omezení uchazeče:  ................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 
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Jiná sdělení či upozornění: ..................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Slibový odznak jsem dostal (DD/MM/RRRR): …………………………………………………….. 
 
 
Doporučení vedoucího či vůdce oddílu: 
 
Jméno a příjmení vůdce/vedoucího:  .................................................................. 
 
Název a číslo oddílu: ………………………………………………………………………….......... 
 
Jiná sdělení (jako přednosti či nedostatky):  …………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dosažený stupeň zdatnosti v pasu Pathfindera, splněné odborky:  ………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Doporučuji svého člena oddílu, jménem ………………………………. a potvrzuji, že 
je vhodným adeptem pro činnost „Rádce“ v oddílu. Mám zájem o jeho pomoc a další 
využití po absolvování kurzu a tím i podporu v jeho činnosti. 
 
 
Podpis vůdce či vedoucího oddílu: ………………………………………………………………. 

 
Tyto údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu Klubu Pathfinder, oblasti 

Horská bouře a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Nebudou poskytnuta 
třetím osobám a bude zajištěna jejich ochrana v souladu se zákonem o utajovaných 
informacích §16 od. 3 zákona č. 101/2000 sbírky. 
 

Kurz je koncipován do tří školících víkendových setkání ve zboru v Novém 
Jičíně, dvou výukových a praktických víkendových cvičení a první týden prázdnin, 
závěrečného týdenního praktického setkání na táboře s ukončením kurzu závěrečnou 
zkouškou. Místo bude ještě upřesněno. 
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 Každý člen kurzu je povinen uhradit příspěvek na náklady spojené s výukou. 
Hodnota příspěvku bude upřesněna ve zvacím dopise, který vám přijde vždy před 
zahájením konání školení.  
 

Souhlasím se všemi výše uvedenými body včetně úvodní přílohy, kterou si 
ponechám a svým podpisem je stvrzuji. V případě, že mi není 18 let, moji rodiče 
souhlasí, abych se zúčastnil školení a stvrzují to svým podpisem. 
 
 
 
Dne: ………………………… v …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 .................................................          ................................................... 

Podpis uchazeče:          Podpis zákonného zástupce: 
 


