
Březové lístky a jak to všechno vzniklo 

Poč á tky vzniku očen ová ní  BŘ EZOVÝ M LÍ STKEM jsou 
př ipisová ny tá bořničke mu kuřzu, kteřy  se konál v Přáčhovsky čh 
skálá čh v řoče 1965. Ná pád s udí lení m očene ní  zá přá či přo de ti á 
mlá dez  tám ozná mil tehdejs í  ředáktoř č ásopisu ABC: Ján S imá ne  - 
Gále n. 

Návřhl BŘ EZOVÝ  LÍ STEK jáko fořmu vyznámená ní  á pode ková ní  
vedoučí m de tsky čh á mlá dez ničky čh kolektivu . Cely  syste m 
názvál Velkou pedágogičkou hřou. 
Ná vřh byl u č ástní ky kuřzu př iját á záč ál  by t řyčhle 

uskuteč n ová n. 

Přvní  BŘ EZOVE  LÍ STKÝ byly vyřá be ny z pápí řu, bř ezove  ku řy, 
ku z e, ne kdy byl pouz it vylisovány  list bř í zy... á byly udí leny tájne . 
Od řoku 1968 se jiz  vyřá be ly kovove  odznáky á to přo vs ečh 
tehdejs í čh deve t stupn u . Autořem pu vodní ho odznáku z řoku 
1968 byl Milán Má dle z Libeřečká. Pod bř ezovy m 
listem byl umí ste n ná pis JUN, čoz  znáč ilo zkřátku 
pojmu JUNÍOŘ. V nořmálizáč ní m období  po řoče 
1970 pod tlákem tehdejs í čh ořgá nu  bylo udí lení  ope t 
tájne , ná pis JUN přovokovál. Přoto bylo upus te no od 
pu vodní ho vzořu á v řoče 1979 podle ná vřhu 
Bř etislává Bohá č e z Ostřávy (nyní  z C eske ho Te s í ná) 
ve spolupřá či s Miřoslávem Hřábinčem – Nemem z 
Kunovič bylá vytvoř ená nová  řázniče přo tvář odznáku v podobe  
přoste ho bř ezove ho listu. Tento odznák se pouz í vá  dodnes. V řoče 
1993 bylá vyhotovená dle ná vřhu Zbyn ká S vábí ká ze Z dá nič 
řázniče přo C estny  BL. 

Přávidlá přo ude lová ní  BL bylá pí semne  stánovená v řoče 1966 á 
to přo přvní čh s est stupn u . O ne čo pozde ji v te mz e řoče bylá v 
Be lč i nád Ořličí  tehdy názy váná  juniořská  ř ádá řozs í ř ená ná deve t 
stupn u . Tákzváná  seniořská  ř ádá nejvys s í čh stupn u , uz í vájí čí čh 
olympijske  bářvy, bylá vytvoř ená pozde ji. 

Ude lová ní  BŘ EZOVÝ CH LÍ STKU  přobí hálo dlouhá  le tá z ivelne . Az  
po vzniku Gále novy nádáče (1997) á ná sledne  GNF (2004) se 
záč álo s evidová ní m nositelu  jednotlivy čh bářevny čh stupn u . Po 
čele  řepubliče fungují  desí tky společ enství  ude lují čí  Bř ezove  
lí stky, kteře  vytvá ř ejí  vlástní  pyřámidy. V mnohy čh pák přová de jí  
evidenči tzv. střá z či pyřámid. Celostá tní  evidenči vede střá z če 
čelostá tní  pyřámidy, kteřy  tuto pyřámidu sestávuje. Táto je 
dostupná  ná inteřnetovy čh střá nká čh. 

Kolik jiz  bylo ude leno odznáku  BŘ EZOVÝ CH LÍ STKU ? Ná zá kláde  
podkládu  od Jáná S imá ne  - Gále ná á poč tu nove  distřibuovány čh 
odznáku  př esáhuje poč et nositelu  27 000 (stáv v řoče 2014). 
Souč ásná  evidenče záhřnuje pouze ási č tvřtinu uvedene ho 

mnoz ství , lze ji vs ák stá le dopln ovát i o zpe tne  zjis te ne  u dáje o 
ude lení  BL. 

Ude lová ní  BL je i v souč ásnosti stá le z ive  á řozví jí  se př es 
hřániče ořgánizáčí  bez jáke hokoliv omezová ní . Odznáky vs ečh 
bářev vidí me ná kos ilí čh vs ečh geneřáčí  vedoučí čh de tí  po čele  
řepubliče i ná Slovensku. 

Kdo již dosáhl nejvyššího stupně BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ? Jáko 
přvní mu byl zláty  BL ude len v řoče 1977 ná č elní kovi Juná ká Řudolfu 
Plájneřovi. Ná sledoválo ude lení  Jářoslávu Foglářovi - Jestř á bovi v řoče 
1988, zemske mu ná č elní kovi Juná ká Eduářdu Uřes ovi - Ake lovi á v řoče 
1992 by vále mu ředáktořovi č ásopisu  SKAUT - JUNA K, ABC mlády čh 
tečhniku  á př í řodove dču  á Duhová  plánetá Jánu S imá ne  - Gále novi. 
V řoče 1996 zí skál zláty  BL dlouholety  vedoučí  oddí lu BVU  v Ostřáve  
Kářel Lí bá á v řoče 1999 přvní  z ená – ř editelká Domu de tí  á mlá dez e v 
Křnove  á poř ádátelká CVVZ (Celostá tní  velke  vy me ny zkus eností ) 
Miřká S imářová  - Bobř iče. V řoče 2000 byl zláty  BL ude len č inovní kovi 
Juná ká á velke mu „pí smá kovi“ Hřonovská Jiř í mu Flouskovi - Kámzí kovi 
á o řok pozde ji dlouholete mu vedoučí mu Kosmičke ho klubu Řokyčány 
á poř ádáteli seminá ř u , s kol á vy me n zkus eností  Jářoslávu Břejčhovi - 
Bolidovi. Dáls í m nositelem zláte ho stupne  BL je od řoku 2002 Bř etisláv 
Bohá č  z C eske ho Te s í ná, dlouholety  č len á spolupřáčovní k oddí lu BVU , 
poř ádátel sřázu , VVZ á př edsedá křájske  ořgánizáče Klubu č esky čh 
tuřistu . Od řoku 2007 je vy známny m nositelem zláte ho BL Miřosláv 
Hřábineč – Nemo, dlouholety  vedoučí  oddí lu v Duze á ořgánizá toř 
Duhovy čh lesní čh s kol á sřázu , lektoř ná CVVZ.  www.březovylistek.čzwww.březovylistek.čz  

Distribuce BL a strážce celostátní pyramidy: 
strazce@brezovylistek.cz 



Stupně březových lístkůStupně březových lístkůStupně březových lístků 

1. Zelený – zelená  je bářvou luk á lesu , symbolem nove ho 
z ivotá... Je to záč á tek česty, kteřou jsi nástoupil, učtí váje 
hodnoty přáve ho př á telství . Ude luje se řá dču m á záč í nájí čí m 
vedoučí m. 

2. Světlemodrý – pohled vzhu řu ná modřou oblohu. Umí s  
sní t á sve  sny dove st do skuteč ne  podoby, hledá s  vys s í  hod-
noty ukřyte  v ná s á kolem ná s. Ude luje se odhodlány m obe -
távy m vedoučí m. 

3. Tmavomodrý – bářvá s iřoke ho moř e symbolizují čí  hloubku 
zá jmu o de ní  kolem ná s, nevyč eřpátelnost tve ho elá nu, ukřy-
tou sí lu dučhá. Ude luje se optimističky m vytřvály m vu dču m. 

4. Žlutý – bářvá slunče, kteřá  je zdřojem sí ly, sve tlá, teplá, 
z ivotní  eneřgie. Pomá há  př á telu m kř í sit jejičh dobře  vlást-
nosti á touhy, motivuje k č innosti. Pátř í  vedoučí m vs estřán-
ny m i spečiálizovány m. 

5. Červený – bářvá z hnoučí čh uhlí ku  á teplá. Symbolizuje 
zá pál přo vysoke  čí le á vytřválost, ále i počit bezpeč í  á jisto-
ty. Je uřč ená vedoučí m ovlivn ují čí m de ní  i zá hřáničemi 
vlástní  komunity. 

6. Karmínový – bářvá zákálováne ho kovu, symbol pevnosti á 
neu stupnosti od us lečhtily čh čí lu . Je přo ty, jejičhz  přá če 
př esáhuje dáleko zá hřániče jejičh ty mu, s í ř í  mys lenky př á -
telství  řozřu zne ny čh. 

7. Bílý – symbol us lečhtilosti á č istoty dučhá. Neustá le o ne  
usilujes  á podí lí s  se ná sí le ideá lu v mály čh i velky čh komu-
nitá čh. Pátř í  lektořu m á budovátelu m zá zemí , dlouhodobe  
slouz í čí m č innosti společ enství . 

8. Šedý – s edá  bářvá je symbolem moudřosti, př ipomí ná  
moudřost sov á vá z eny čh lidí  se s edy mi vlásy. Nositele  jsou 
řá dči z ivotá s áutořitou á zkus eností  vyzář ují čí  tičhou sí lu. 

9. Černý – bářvá, jez  v sobe  obsáhuje vs ečhny ostátní . Symbo-
lizuje nejednu př ekonánou pořá z ku, kteřá  vede k jes te  ve ts í  
houz evnátosti á sí le. Tento odznák je přo nezdolne  vytřválče 
s s iřoky m pu sobení m. 

10. Bronzový – bářvá přvní ho olympijske ho stupne  přo ty, 
kteř í  dlouhodobe  zástupují  nositele i ude lovátele BL, áktivne  
pu sobí  v řegionu č i křáji, přohlubují  kontákty mezi kolekti-
vy. 

11. Stříbrný – stř í břny  jás přo osobnosti pu sobí čí  v křáji č i 
řepubliče ná s iřoke m poli č inností  sme ř ovány čh k de tem á 
mlá dez i, vzde lá vá ní  á poř á dá ní  čelostá tní čh heř i vy me n 
zkus eností . 

12. Zlatý – bářvá sluneč ní  zá ř e á dřáhe ho kovu jáko dotvřzení  
třvály čh u spe čhu  př i vs estřánne m pu sobení  ná de tská  á 
mlá dez ničká  hnutí  v čele  řepubliče; přo ty, kteř í  jsou třvály -
mi pilí ř i př á telství  á spolupřá če, zdřoji moudřosti á sí ly. 

Co je to Březový lístek 

Bř ezovy  lí stek (dá le jen BL) je očene ní , kteře  si mezi sebou 
v C eske  řepubliče i ná Slovensku návzá jem ude lují  vedoučí  
de tsky čh oddí lu  zá přá či s de tmi á přo de ti. Má  dváná čt 

stupn u , kteře  postupne  
vyjádř ují  řozsáh přá če 
očene ne ho vedoučí ho. 
Histořie Bř ezovy čh 
lí stku  sáhá  áz  do řoku 
1966, u jejičh zřodu 
stá l Ján S imá ne  - Gále n 
á jeho př á tele , o dáls í  
pokřáč ová ní  třádiče 
peč uje Gále nu v 
nádáč ní  fond (GNF).  

Kdo se stará o březové lístkyKdo se stará o březové lístkyKdo se stará o březové lístky   
Odznáky BL se ude lují  po čele  řepubliče i ná Slovensku. O 

jejičh vy řobu á distřibuči se stářá  Gále nu v nádáč ní  fond 
(GNF). Ten je pokřáč ovátelem Gále novy nádáče, kteřou 
Gále n záloz il přo zájis te ní  dlouhodobe  podoby de tsky čh á 
mlá dez ničky čh kolektivu .   

 
Tento fond finánč ne  podpořuje s í ř ení  BL á ořgánizuje 
přávidelne  káz dořoč ní  setká vá ní  zá jemču  o budoučnost 
hnutí  (PONS á nyní  QUO Vádis). 
Dáls í mi áktivitámi GNF je přopágáče BL, z luty čh kví tku  á 

mys lenek Gále ná: Př á telství  řozřu zne ny čh á „Pe ti Pe “. (1. 
Ume t si hřá t á soute z it, 2. By t vs estřánny m á v ne č em 
odbořní kem, 3. Tá boř it á spořtovát, 4. Př á telit se á 
pomá hát, 5. Př edá vát zkus enosti dáls í m.) 

Křome  GNF se ná ude lová ní  BL podí lejí  desí tky 
obe távy čh dobřovolní ku , př í slus ní ku  nejřu zne js í čh 
ořgánizáčí , kteř í  s í ř í  mys lenky BL, á kteř í  dá le návřhují  
dáls í  očene ní  á zájis ťují  př í slus ne  odznáky, evidují  
nositele BL á spolupřáčují  ná vytvá ř ení  infořmáč ní čh 
máteřiá lu . 

Dáls í  infořmáče o GNF lze nájí t ná webu Bř ezove ho lí stku 
www.březovylistek.čz 

Pravidla udělování (výňatek z Pravidel hnutí BL) 
Podne t k ude lení  BL mu z e podát kdokoliv - tí m se stá vá  
návřhovátelem.  K ude lení  jsou tř ebá vz dy 3 řuč itele , kteří 
oceňovanou osobnost dobře znají a jejichž podpisy jsou na prvních 
třech místech. Navrhovatel často bývá i ručitelem.  

Navrhovatel je zodpovědný 

 Zá návřz ení  spřá vne ho stupne  BL návřhováne  osobe  

 Zá zájis te ní  ude lováčí ho dekřetu 

 Zá zájis te ní  tř í  řuč itelu , kteř í  spoluřuč í  zá ude lení  BL 
(dopořuč uje se, áby řuč itele  byli podepsá ni pod sebou á 
podpisy oč í slová ny, dals í  podpisy se jiz  neč í slují ) 

 Zá zájis te ní  minimá lní ho poč tu 3 podpisu  nositelu  BL á zá 
podá ní  infořmáčí  o přávidlečh ude lová ní  BL nove mu nositeli 

 Zá dosáz ení  álespon  minimá lní  podpisove  sí ly, kteřá  je 
desetiná sobkem ude lováne ho stupne , á poč í tá  se jáko souč et 
stupn u  u vs ečh podpisu  ná listine   

 Zá sde lení  infořmáče o př edá ní  BL střá z či čelostá tní  pyřámidy  

Podpisová síla 
Podpisová  sí lá nositele se řovná  odznáku, kteřy  zí skál (1. – 12.) á 
uvá dí  se v zá vořče zá podpisem (př ezdí vkou). 
Podpisová  sí lá ude lováčí ho dekřetu je souč tem podpisove  sí ly 
vs ečh jednotlivy čh nositelu  BL, kteř í  dekřet podepsáli. Přo ude lení  
BL je nutno zí skát minimá lne  desetiná sobek sí ly ude lováne ho 
stupne  BL. Není -li dosáz eno potř ebne  hodnoty podpisove  sí ly, je 
ude lení  neplátne . 

Posloupnost udělování 
Udí lení  BL přobí há  zá sádne  postupne  po jednotlivy čh stupní čh á 
bářvá čh. Jen vy jimeč ne  mu z e by t př eskoč en nejniz s í  – zeleny  BL u 
osob, kteřy m i př es jejičh dlouholetou přá či s mlá dez í  nebyl BL 
dosud ude len, nápř í klád přoto, z e byly mimo pozořnost nositelu  
BL. 

Ude leny  BL je návz dy májetkem nositele, je du kázem áktivity 
nositele v uřč ite  dobe . Jestliz e nositel dá le nevyví jí  č innost, 
ude leny  BL se mu neodní má . 

Nositel BL je oprávněn podpoř it svy m podpisem ude lení  dáls í čh 
odznáku  BL. Je ví tá no, kdyz  je nositel áktivní  v ude lová ní  á s í ř ení  
mys lenky BL. 

Pyramida BL gřáfičky zná zořn uje zástoupení  nositelu  
jednotlivy čh stupn u . Její m smyslem je motivovát společ enství , áby 
me lá dostátek dobřy čh vedoučí čh de tí  á mlá dez e ná vs ečh 
u řovní čh.   Ídeá lní  pyřámidá obsáhuje ná 1 vys s í  stupen  vz dy 2 
niz s í , tákz e čelá  by me lá záhřnovát 1 nositele zláte ho stupne , 2 
stř í břne , 4 břonzove , 8 č eřny čh, 16 s edy čh, 32 bí ly čh, 64 
kářmí novy čh, 128 č eřveny čh, 256 z luty čh, 512 tmávomodřy čh, 
1024 blede modřy čh, 2048 zeleny čh. Tedy čelkem 4095 nositelu  
BL. Tento ideá lní  stáv lze v přáxi sámozř ejme  dosá hnout jen 
obtí z ne , ále káz de  společ enství , kteře  BL ude luje, by k ne mu me lo 
sme ř ovát.  

Strážce pyramidy je osobá, kteřá  se stářá  o evidenči nositelu  BL. 
Me lo by ho mí t káz de  společ enství . Tento střá z če komunikuje se 
střá z čem čelostá tní  pyřámidy. 

Jan Šimáně - Galén 

Čestný BL – odznák mí řne  odlis ne ho přovedení  (ve ts í , zláty  
stř ed + zeleny  lem) je ude lová n vy známny m osobnostem á 
př á telu m hnutí , kteře  spoluvytvá ř ejí  máteřiá lní  á přostořove  
zá zemí  přo č innost de tsky čh á mlá dez ničky čh ořgánizáčí  č i 
společ enství , á př itom se nepodí lejí  ná př í me  přá či s de tmi 
(nápř . stářostove , sponzoř i, pomá hájí čí  řodič e á př á tele ). 
Minimá lní  podpisová  sí lá potř ebná  přo ude lení  č estne ho BL 
bylá dohodnutá ná 60. Odznák je ude lová n od řoku 1993. 


