Březové lístky a jak to všechno vzniklo
Počátky vzniku očenování BŘEZOVÝM LÍSTKEM jsou
připisovány tábořničkemu kuřzu, kteřy se konál v Přáčhovskyčh
skáláčh v řoče 1965. Nápád s udílením očenení zá přáči přo deti á
mládez tám oznámil tehdejsí ředáktoř čásopisu ABC: Ján Simáne Gálen.
Návřhl BŘEZOVÝ LÍSTEK jáko fořmu vyznámenání á podekování
vedoučím detskyčh á mládezničkyčh kolektivu. Cely system
názvál Velkou pedágogičkou hřou.
Návřh byl učástníky kuřzu přiját á záčál
byt řyčhle
uskutečnován.
Přvní BŘEZOVE LÍSTKÝ byly vyřábeny z pápířu, březove kuřy,
kuze, nekdy byl pouzit vylisovány list břízy... á byly udíleny tájne.
Od řoku 1968 se jiz vyřábely kovove odznáky á to přo vsečh
tehdejsíčh devet stupnu. Autořem puvodního odznáku z řoku
1968 byl Milán Mádle z Libeřečká. Pod březovym
listem byl umísten nápis JUN, čoz znáčilo zkřátku
pojmu JUNÍOŘ. V nořmálizáčním období po řoče
1970 pod tlákem tehdejsíčh ořgánu bylo udílení opet
tájne, nápis JUN přovokovál. Přoto bylo upusteno od
puvodního vzořu á v řoče 1979 podle návřhu
Břetislává Boháče z Ostřávy (nyní z Ceskeho Tesíná)
ve spolupřáči s Miřoslávem Hřábinčem – Nemem z
Kunovič bylá vytvořená nová řázniče přo tvář odznáku v podobe
přosteho březoveho listu. Tento odznák se pouzívá dodnes. V řoče
1993 bylá vyhotovená dle návřhu Zbynká Svábíká ze Zdánič
řázniče přo Cestny BL.
Přávidlá přo udelování BL bylá písemne stánovená v řoče 1966 á
to přo přvníčh sest stupnu. O nečo pozdeji v temze řoče bylá v
Belči nád Ořličí tehdy názyváná juniořská řádá řozsířená ná devet
stupnu. Tákzváná seniořská řádá nejvyssíčh stupnu, uzívájíčíčh
olympijske bářvy, bylá vytvořená pozdeji.
Udelování BŘEZOVÝCH LÍSTKU přobíhálo dlouhá letá zivelne. Az
po vzniku Gálenovy nádáče (1997) á následne GNF (2004) se
záčálo s evidováním nositelu jednotlivyčh bářevnyčh stupnu. Po
čele řepubliče fungují desítky společenství udelujíčí Březove
lístky, kteře vytvářejí vlástní pyřámidy. V mnohyčh pák přovádejí
evidenči tzv. střázči pyřámid. Celostátní evidenči vede střázče
čelostátní pyřámidy, kteřy tuto pyřámidu sestávuje. Táto je
dostupná ná inteřnetovyčh střánkáčh.
Kolik jiz bylo udeleno odznáku BŘEZOVÝCH LÍSTKU? Ná zákláde
podkládu od Jáná Simáne - Gálená á počtu nove distřibuoványčh
odznáku přesáhuje počet nositelu 27 000 (stáv v řoče 2014).
Součásná evidenče záhřnuje pouze ási čtvřtinu uvedeneho
mnozství, lze ji vsák stále doplnovát i o zpetne zjistene udáje o
udelení BL.
Udelování BL je i v součásnosti stále zive á řozvíjí se přes
hřániče ořgánizáčí bez jákehokoliv omezování. Odznáky vsečh
bářev vidíme ná kosilíčh vsečh geneřáčí vedoučíčh detí po čele
řepubliče i ná Slovensku.

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

Kdo již dosáhl nejvyššího stupně BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ? Jáko
přvnímu byl zláty BL udelen v řoče 1977 náčelníkovi Junáká Řudolfu
Plájneřovi. Následoválo udelení Jářoslávu Foglářovi - Jestřábovi v řoče
1988, zemskemu náčelníkovi Junáká Eduářdu Uřesovi - Akelovi á v řoče
1992 byválemu ředáktořovi čásopisu SKAUT - JUNAK, ABC mládyčh
tečhniku á přířodovedču á Duhová plánetá Jánu Simáne - Gálenovi.
V řoče 1996 získál zláty BL dlouholety vedoučí oddílu BVU v Ostřáve
Kářel Líbá á v řoče 1999 přvní zená – ředitelká Domu detí á mládeze v
Křnove á pořádátelká CVVZ (Celostátní velke vymeny zkuseností)
Miřká Simářová - Bobřiče. V řoče 2000 byl zláty BL udelen činovníkovi
Junáká á velkemu „písmákovi“ Hřonovská Jiřímu Flouskovi - Kámzíkovi
á o řok pozdeji dlouholetemu vedoučímu Kosmičkeho klubu Řokyčány
á pořádáteli seminářu, skol á vymen zkuseností Jářoslávu Břejčhovi Bolidovi. Dálsím nositelem zláteho stupne BL je od řoku 2002 Břetisláv
Boháč z Ceskeho Tesíná, dlouholety člen á spolupřáčovník oddílu BVU,
pořádátel sřázu, VVZ á předsedá křájske ořgánizáče Klubu českyčh
tuřistu. Od řoku 2007 je vyznámnym nositelem zláteho BL Miřosláv
Hřábineč – Nemo, dlouholety vedoučí oddílu v Duze á ořgánizátoř
Duhovyčh lesníčh skol á sřázu, lektoř ná CVVZ.

www.březovylistek.čz

Co je to Březový lístek
Březovy lístek (dále jen BL) je očenení, kteře si mezi sebou
v Ceske řepubliče i ná Slovensku návzájem udelují vedoučí
detskyčh oddílu zá přáči s detmi á přo deti. Má dvánáčt
stupnu, kteře postupne
vyjádřují řozsáh přáče
očeneneho vedoučího.
Histořie
Březovyčh
lístku sáhá áz do řoku
1966, u jejičh zřodu
stál Ján Simáne - Gálen
á jeho přátele, o dálsí
pokřáčování
třádiče
pečuje
Gálenuv
nádáční fond (GNF).

Jan Šimáně - Galén

Čestný BL – odznák mířne odlisneho přovedení (vetsí, zláty
střed + zeleny lem) je udelován vyznámnym osobnostem á
přátelum hnutí, kteře spoluvytvářejí máteřiální á přostořove
zázemí přo činnost detskyčh á mládezničkyčh ořgánizáčí či
společenství, á přitom se nepodílejí ná příme přáči s detmi
(nápř. stářostove, sponzoři, pomáhájíčí řodiče á přátele).
Minimální podpisová sílá potřebná přo udelení čestneho BL
bylá dohodnutá ná 60. Odznák je udelován od řoku 1993.

Kdo se stará o březové lístky
Odznáky BL se udelují po čele řepubliče i ná Slovensku. O
jejičh vyřobu á distřibuči se stářá Gálenuv nádáční fond
(GNF). Ten je pokřáčovátelem Gálenovy nádáče, kteřou
Gálen zálozil přo zájistení dlouhodobe podoby detskyčh á
mládezničkyčh kolektivu.
Tento fond finánčne podpořuje síření BL á ořgánizuje
přávidelne kázdořoční setkávání zájemču o budoučnost
hnutí (PONS á nyní QUO Vádis).
Dálsími áktivitámi GNF je přopágáče BL, zlutyčh kvítku á
myslenek Gálená: Přátelství řozřuznenyčh á „Peti Pe“. (1.
Umet si hřát á soutezit, 2. Byt vsestřánnym á v nečem
odbořníkem, 3. Tábořit á spořtovát, 4. Přátelit se á
pomáhát, 5. Předávát zkusenosti dálsím.)
Křome GNF se ná udelování BL podílejí desítky
obetávyčh dobřovolníku, příslusníku nejřuznejsíčh
ořgánizáčí, kteří síří myslenky BL, á kteří dále návřhují
dálsí očenení á zájisťují příslusne odznáky, evidují
nositele BL á spolupřáčují ná vytváření infořmáčníčh
máteřiálu.
Dálsí infořmáče o GNF lze nájít ná webu Březoveho lístku
www.březovylistek.čz

Stupně březových lístků
1. Zelený – zelená je bářvou luk á lesu, symbolem noveho
zivotá... Je to záčátek česty, kteřou jsi nástoupil, učtíváje
hodnoty přáveho přátelství. Udeluje se řádčum á záčínájíčím
vedoučím.
2. Světlemodrý – pohled vzhuřu ná modřou oblohu. Umís
snít á sve sny dovest do skutečne podoby, hledás vyssí hodnoty ukřyte v nás á kolem nás. Udeluje se odhodlánym obetávym vedoučím.
3. Tmavomodrý – bářvá siřokeho moře symbolizujíčí hloubku
zájmu o dení kolem nás, nevyčeřpátelnost tveho elánu, ukřytou sílu dučhá. Udeluje se optimističkym vytřválym vudčum.
4. Žlutý – bářvá slunče, kteřá je zdřojem síly, svetlá, teplá,
zivotní eneřgie. Pomáhá přátelum křísit jejičh dobře vlástnosti á touhy, motivuje k činnosti. Pátří vedoučím vsestřánnym i spečiálizoványm.
5. Červený – bářvá zhnoučíčh uhlíku á teplá. Symbolizuje
zápál přo vysoke číle á vytřválost, ále i počit bezpečí á jistoty. Je uřčená vedoučím ovlivnujíčím dení i zá hřáničemi
vlástní komunity.
6. Karmínový – bářvá zákálováneho kovu, symbol pevnosti á
neustupnosti od uslečhtilyčh čílu. Je přo ty, jejičhz přáče
přesáhuje dáleko zá hřániče jejičh tymu, síří myslenky přátelství řozřuznenyčh.

Pravidla udělování (výňatek z Pravidel hnutí BL)
Podnet k udelení BL muze podát kdokoliv - tím se stává
návřhovátelem. K udelení jsou třebá vzdy 3 řučitele, kteří
oceňovanou osobnost dobře znají a jejichž podpisy jsou na prvních
třech místech. Navrhovatel často bývá i ručitelem.
Navrhovatel je zodpovědný
 Zá návřzení spřávneho stupne BL návřhováne osobe
 Zá zájistení udelováčího dekřetu
 Zá zájistení tří řučitelu, kteří spoluřučí zá udelení BL
(dopořučuje se, áby řučitele byli podepsáni pod sebou á
podpisy očíslovány, dalsí podpisy se jiz nečíslují)
 Zá zájistení minimálního počtu 3 podpisu nositelu BL á zá
podání infořmáčí o přávidlečh udelování BL novemu nositeli
 Zá dosázení álespon minimální podpisove síly, kteřá je
desetinásobkem udelováneho stupne, á počítá se jáko součet
stupnu u vsečh podpisu ná listine
 Zá sdelení infořmáče o předání BL střázči čelostátní pyřámidy
Podpisová síla
Podpisová sílá nositele se řovná odznáku, kteřy získál (1. – 12.) á
uvádí se v závořče zá podpisem (přezdívkou).
Podpisová sílá udelováčího dekřetu je součtem podpisove síly
vsečh jednotlivyčh nositelu BL, kteří dekřet podepsáli. Přo udelení
BL je nutno získát minimálne desetinásobek síly udelováneho
stupne BL. Není-li dosázeno potřebne hodnoty podpisove síly, je
udelení neplátne.

7. Bílý – symbol uslečhtilosti á čistoty dučhá. Neustále o ne
usilujes á podílís se ná síle ideálu v mályčh i velkyčh komunitáčh. Pátří lektořum á budovátelum zázemí, dlouhodobe
slouzíčím činnosti společenství.

Posloupnost udělování
Udílení BL přobíhá zásádne postupne po jednotlivyčh stupníčh á
bářváčh. Jen vyjimečne muze byt přeskočen nejnizsí – zeleny BL u
osob, kteřym i přes jejičh dlouholetou přáči s mládezí nebyl BL
dosud udelen, nápříklád přoto, ze byly mimo pozořnost nositelu
BL.

8. Šedý – sedá bářvá je symbolem moudřosti, připomíná
moudřost sov á vázenyčh lidí se sedymi vlásy. Nositele jsou
řádči zivotá s áutořitou á zkuseností vyzářujíčí tičhou sílu.

Udeleny BL je návzdy májetkem nositele, je dukázem áktivity
nositele v uřčite dobe. Jestlize nositel dále nevyvíjí činnost,
udeleny BL se mu neodnímá.

9. Černý – bářvá, jez v sobe obsáhuje vsečhny ostátní. Symbolizuje nejednu překonánou pořázku, kteřá vede k jeste vetsí
houzevnátosti á síle. Tento odznák je přo nezdolne vytřválče
s siřokym pusobením.
10. Bronzový – bářvá přvního olympijskeho stupne přo ty,
kteří dlouhodobe zástupují nositele i udelovátele BL, áktivne
pusobí v řegionu či křáji, přohlubují kontákty mezi kolektivy.
11. Stříbrný – stříbřny jás přo osobnosti pusobíčí v křáji či
řepubliče ná siřokem poli činností smeřoványčh k detem á
mládezi, vzdelávání á pořádání čelostátníčh heř i vymen
zkuseností.
12. Zlatý – bářvá sluneční záře á dřáheho kovu jáko dotvřzení
třvályčh uspečhu při vsestřánnem pusobení ná detská á
mládezničká hnutí v čele řepubliče; přo ty, kteří jsou třválymi pilíři přátelství á spolupřáče, zdřoji moudřosti á síly.

Nositel BL je oprávněn podpořit svym podpisem udelení dálsíčh
odznáku BL. Je vítáno, kdyz je nositel áktivní v udelování á síření
myslenky BL.
Pyramida BL gřáfičky znázořnuje zástoupení nositelu
jednotlivyčh stupnu. Jejím smyslem je motivovát společenství, áby
melá dostátek dobřyčh vedoučíčh detí á mládeze ná vsečh
uřovníčh. Ídeální pyřámidá obsáhuje ná 1 vyssí stupen vzdy 2
nizsí, tákze čelá by melá záhřnovát 1 nositele zláteho stupne, 2
stříbřne, 4 břonzove, 8 čeřnyčh, 16 sedyčh, 32 bílyčh, 64
kářmínovyčh, 128 čeřvenyčh, 256 zlutyčh, 512 tmávomodřyčh,
1024 bledemodřyčh, 2048 zelenyčh. Tedy čelkem 4095 nositelu
BL. Tento ideální stáv lze v přáxi sámozřejme dosáhnout jen
obtízne, ále kázde společenství, kteře BL udeluje, by k nemu melo
smeřovát.
Strážce pyramidy je osobá, kteřá se stářá o evidenči nositelu BL.
Melo by ho mít kázde společenství. Tento střázče komunikuje se
střázčem čelostátní pyřámidy.

