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společnostiRSReforma

Alternativní ekonomická reforma

 JARILO
HNUTÍ

O.K.

2018

Myšlenkový základ

Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska, 
jako nositel 

a ochránce hodnot na úrovní tří pilířů 
občanského sněmu

spolu s alternativním návrhem
ekonomické reformy coby 

scénářem pro nové uspořádání
společnosti, se stalo výchozím 

materiálem pro
 vytvoření funkčního vzoru
Občanského klubu, coby 
základního stavebního

kamene pro výstavbu občanské
společnosti.

Hnutí Jarilo představuje 
Občanský klub jako nástroj
pro spojení občanů formou 

klubové spolupráce s uvedením
do života nového způsobu 

řízení společnosti prostřednictvím
malých společenství.

Nositel a ochránce 
hodnot

Scénář pro nové 
uspořádání 
společnosti

Nositel záměru
„Občanský klub”

Myšlenkově 
propojení lidé

v touze
vytvořit důstojné 

podmínky pro 
život ve zdraví

svobodě a hojnosti

Symbol „Občanského klubu”4



O.K.

2018

Co je občanský klub

"Občanský klub" je svobodné společenství lidí, 
které funguje výhradně na principech sousedské 
výpomoci a řídí se vlastními vnitřními pravidly. 
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Tato příručka slouží zájemcům z řad občanů k získání informací 
o možnostech zřízení „Občanských klubů”.

Příručka je vytvořena způsobem, aby si byl zájemce o zřízení 
klubu schopen poskládat informace tak, aby pochopil celý 
princip a možnosti, které klubový režim nabízí.

V úvodu příručky je představen myšlenkový základ, na kterém 
je postaven celý mechanismus fungování klubu. Zde 
doporučujeme seznámit se alespoň formálně s informacemi o 
Občanském sněmu Čech, Moravy a Slezska 
(www.obcanskysnem.cz) a dále s informacemi o alternativním 
návrhu ekonomické reformy (www.ekonomickareforma.cz). 
Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlé informace, které není zcela 
snadné zakomponovat do současného běžného života, 
nabízíme modelový příklad zřízení „Občanského klubu” ve vaši 
obci, komunitě, provozovně, nebo kdekoliv, kde se najde 
člověk, který silou svého ducha dokáže rozpoznat přesah 
klubového režimu ve prospěch všech jeho účastníků.

Je důležité postupovat při čtení příručky postupně po 
jednotlivých kapitolách, aby došlo k pochopení principů a 
návazností jednotlivých kroků při založení klubu a jeho uvedení 
o života. 

Jak pracovat s příručkou

Možná se stane, že nakonec nebudete chtít vlastní klub, ale 
budete směřovat k tomu stát se spolupracovníkem klubu, neboť 
zřízení klubu je určeno zejména pro připravené občany, kteří 
jsou již schopni zacyklovat ve svém místě působení 
navrhované možnosti klubové spolupráce.

Hlavní částí této příručky je „Mapa projektu”, což je obrazové 
znázornění klubových vazeb s bližšími textovými informacemi 
včetně vnitřního uspořádání klubu a navazující klubové 
dokumentace.

Dříve, než se pustíte do čtení příručky, vytvořte si doma nebo 
na místě, které máte rádi čistý prostor. Uvařte si čaj nebo kávu, 
případně zapalte svíčku nebo vonnou tyčinku. 

Odstraňte všechny rušivé vlivy ze svého dosahu. 
V klidu se usaďte a vytvořte v sobě prostor klidu, aby 
přicházející informace mohly ve Vás vytvářet jasný obraz 
záměru, kterým je Hnutí mysli, jenž může změnit současný svět 
v krásné místo pro Život.

Přejeme hodně síly a otevřenou mysl pro pochopení 
jednoduchosti, která se skrývá v této příručce.
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Co je Jarilo

Jarilo je symbolem nového Jara a vychází ze 
slovanské mytologie, kdy se jedná o Sílu 
vtělenou do bytosti, která je známá jako 

Jarovít - ten, který na počátku cyklu vystupuje 
z podsvětí, v němž se ocitl za nejasných 

okolností. Jde o symboliku probouzejícího se 
vědomí Člověka, které si začíná uvědomovat 
své poslání, a tím je oživovat a povstávat do 

tvůrčích lidských procesů v souladu s 
přírodními zákonitostmi.

Jednodušeji řečeno - jde o probuzení se k činu 
v důsledku vhodných podmínek, obdobně 

jako po zimě přichází jaro, tak rostlinky coby 
lidé spící zimním spánkem se probouzejí díky 
jarním paprskům slunce - které je mimo jiné 
ze slovanské mytologie nazýváno v ženském 
rodě - Jarila - ženský prvek vytvářející vhodné 
podmínky pro probuzení se a růst každé duše, 

která po tom touží

JARILO
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Myšlenka Jarila

Ponechejte na sebe působit informaci, která je čistou Myšlenkou a až dopijete čaj nebo kávu 
přejděte ke čtení informací na dalších stranách příručky. Hlavně prosím nespěchejte.

Příjmout dobrou myšlenku, 
připojit se k ní,

Rozšířit její působení v sobě 
a následně rozvésti touhu svou 

do kraje svého,
Naplnit prázdná údolí Radostí a Smyslem,

Vytvořit tak hnutí mysli v Životě svém
A tím ve společnosti celé

JARILO - HNUTÍ MYSLI
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Úvod do studia

Mapa projektu „Občanský klub”

Na následujících stranách příručky se seznámíte s Mapou 
projektu „Občanský klub” s jednoduchým popisem dílčích kroků, 
které Vás povedou od bodu 1 k bodu 8 sestávající z 
obrazových a textových materiálů a klubových dokumentů.
 
Obrazovými materiály jsou HODNOTY KLUBU, KLUBOVÁ 
PŘIHLÁŠKA a  KLUBOVÁ KARTA, které doporučujeme po 
textové stránce příliš nepozměňovat. 

Textovým dokumentem jsou ZÁKLADNÍ INFORMACE, které si 
můžete upravit dle vlastních možností a zaměření vlastního 
klubu. 

Klubovými dokumenty jsou ZŘIZOVACÍ LISTINA, SMLUVNÍ 
PODMÍNKY ČLENSTVÍ, KLUBOVÁ PRAVIDLA A 
PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD, které tvoří základní klubovou 
dokumentaci a doporučujeme ji v maximální možné míře 
dodržet při tvorbě vlastní klubové dokumentace.

Prázdné i vzorové klubové dokumenty si můžete zdarma 
stáhnout na portále www.relaxklubjarilo.cz

V této příručce jsou použity vzorové materiály vytvořené pro 
RELAX klub Jarilo Halenkov. 

Jednotlivé obrázky i dokumenty si projděte dle Vašich zvyklostí 
tak, abyste co nejvíce vstřebali logiku a návaznosti, které je 
potřeba v rámci klubového režimu pochopit.

Klubové zóny

Každý klub bude originál a pro náš vzorový případ poslouží 
klub, který v sobě zahrnuje všechny možnosti využití, které jsou 
označeny barevnými kolečky uvnitř kruhu (buňky). Jde o 
veřejnou, tvůrčí, hospodářskou a kulturní zónu.

Veřejná zóna je označena modře a slouží jako informační 
prostor ve vámi provozovaném klubu. Může jít například o 
vstupní chodbu nebo nástěnku před vstupem do klubu.

Tvůrčí zóna je označena oranžově a slouží pro činnost 
spolupracujících členů vašeho klubu ke společnému nebo 
osobnímu tvoření.

Hospodářská zóna je označena červeně a slouží výhradně pro 
Vaše osobní tvoření a nabídku služeb, výdejnu ap.

Kulturní zóna je označena zeleně a slouží ve vašem klubu 
například k pořádaní klubových akcí všestranného charakteru.

Ve Vašem klubu teprve zjistíte, které zóny budou vytvořeny a na 
základě toho upravíte např. mapu klubu a příspěvkový řád, v 
našem případě jde o schéma klubu s agendou - příloha č.1 
klubových pravidel.

Pokud Vaše myšlenky a hlava stíhají, můžete pokračovat 
časově nejnáročnější částí příručky. 

Jestliže Vaše pozornost již kolísá, běžte si zaběhat, nebo 
zacvičit jógu či na procházku do lesa. Nezapomeňte se napít 
křišťálové vody z nejbližší studánky, pokud máte nějakou v 
dosahu, pokud žádná není, je potřeba se zamyslet jak se dostat 
ke zdroji čisté vody, protože ta by měla být  ve zdravé lidské 
společnosti největší prioritou.
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PŘÍLOHA 2

PŘÍLOHA 2

Principy RELAX  klubu JARILO Halenkov

Svítíme na cestu těm, kteří chtějí vidět.

Podáváme pomocnou ruku těm, kteří o to stojí.

Vytváříme prostor sobě a všem, kteří chtějí
spolu s námi tvořit, spolupracovat a sdílet.

Tvoříme společenství ukotvené ve vysokých etických,
morálních a mravních hodnotách, tím tvoříme přístav
přístupný každému, kdo chce býti více člověkem.

Pod vlajkou Jarila společně s těmi, kteří poznali hodnotu
lidského života, měníme sebe a své okolí k důstojnému životu.

A táhneme-li za jeden provaz pomůžeme vystoupit
na pevný břeh i těm, kteří ještě spí spánkem nevědomosti.

Zcela svobodně a dobrovolně, s láskou a moudrostí
a jak nejlépe dovedeme. Každý dle svých schopností, 
možností a vůle.

4. Klubová přihláška

Informace

Odpovědnost

PomocHodnoty

Řád Sdílení

Spolupráce Svoboda Soulad

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 

společnosti

Legenda:

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 
společnosti

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 
společnosti

společnostiRSReforma

Alternativní ekonomická reforma

ráh nc co ea   hl oet di ns oo tN

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 

společnosti
společnostiRSReforma

Alternativní ekonomická reforma

Občanský klub je svobodné společenství občanů, které funguje výhradně na principech 
sousedské výpomoci a řídí se vlastními pravidly
                                      
I. Poslání klubu
klub prostřednictvím JARILA zabezpečuje pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a dále hromadný 
nákup hodnot pro klubové členy účastnící se projektu. Těmito činnostmi je realizován soběstačný 
systém a tím zabezpečeno uspokojování osobních potřeb klubových členů a jejich rodin.

II. Členství v klubu
1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má plnou způsobilost k právním
úkonům a která udělila souhlas s hodnotami klubu. Členem klubu se automaticky stávají také rodinní
příslušníci, a to i ti, kteří dosud nedosáhli věku 18 let. Za mladší členy klubu je vždy odpovědný dospělý
zástupce rodiny.
2. Členství opravňuje člena k návštěvám klubu a účasti na činnosti klubu
3. Na vznik členství není právní nárok.

III. Klubová karta
1. Každý člen klubu po udělení souhlasu s Hodnotami klubu obdrží klubovou kartu. Klubová karta slouží
členovi klubu k prokazování členství. Bez klubové karty není člen klubu oprávněn v klubových zónách 
využívat práv, která jsou s jeho členstvím spojena.
2. Členská karta se vydává zdarma na dobu neurčitou.

IV. Hodnoty klubu
Etický a morální soubor hodnot, které žadatel (klubový člen) považuje za normální ve zdravé lidské 
společnosti v souvislosti s žádostí o vydání klubové karty.

V. Označení a logo “Občanského klubu”:

VI. Cíl klubu:
Návrat k dobrým tradicím našich moudrých předků.
Sdílením a spoluprací na občanské úrovni si 
můžeme dopřát a rozvíjet netušené možnosti a 
dosáhnout tak naplňujícího a důstojného života.

VII. Důležité upozornění:
Účastí v klubu se žadatel stává klubovým členem,
nikoliv členem spolku. Jde o občanskou formu
spolupráce na principu sousedské výpomoci.

Více informací si vyžádejte u zřizovatele klubu
na adrese Halenkov 422, 756 03
email. jarilo@volny.cz

RELAX
KLUB JARILO
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E
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A
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K LUB
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I
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O HALENKOV
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6. Smluvní podmínky členství1. Jarilo, z.s. - o spolku 7. Klubová pravidla

Myšlenkový základ
Co je Občanský klub
Jak pracovat s příručkou
Co je Jarilo 
Myšlenka Jarila 
Úvod do studia 
Popis Mapy projektu
Mapa projektu „Občanský klub”

    Vzorové materiály
    Zřizovací listina
    Základní informace o klubu
    Klubová přihláška a klubová karta
    Smluvní podmínky členství
    Klubová pravidla
    Příspěvkový řád

Chci vlastní klub

Přílohy:
Hodnoty klubu
Mapa klubu
Filozofie a principy klubu



Popis mapy projektu

1. Zřizovatel

6.
Smluvní podmínky členství 

v občanském klubu

2. Základní informace o klubu

3     Hodnoty klubu

4. Klubová přihláška

5. Klubová karta

8. Příspěvkový řád

7. Klubová pravidla občanského klubu

Občan nebo spolek, který zřizuje „Občanský klub”
zřizovací listinou

Informace o podmínkách, možnostech a cílech klubu
pro přistupující klubové členy

Etický a morální soubor hodnot, které jsou považovány
za normální ve zdravé lidské polečnosti.

Klubový tiskopis, kterým přistupující klubový člen uděluje souhlas 
s hodnotami klubu a poskytuje potřebné osobní údaje. 
Součástí klubové přihlášky je žádost o vydání klubové karty.

Upravuje pravidla pro stanovení výše 
a způsoby vybírání členských příspěvků

Upravují podmínky, pohyb a chování členů 
v prostorech klubu

Klubová karta opravňuje jejího držitele k možnosti 
využívat všech klubových nabídek

Základní dokument upravující podmínky účasti v klubu
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Klubová 
pravidla

7.
Upravují podmínky,

pohyb a chování 
členů v klubu

Příspěvkový 
řád

8.

Upravuje pravidla 
pro stanovení výše 

a vybírání členských 
příspěvků

Zřizuje klub
Zřizovací listinou

Základní 
nformace
o projektu

2.

Dříve než se zapojíte
do projektu přečtěte si 

základní informace

Hodnoty 
klubu

Pokud považujete
za normální hodnoty
vyobrazené na našem
obrázku .......

3.

...můžete podat
klubovou přihlášku,

na základě které
obdržíte klubovou 

kartu..

Výdejny,
obchůdky,

tržiště

Kulturní a
tělovýchovné

akce
nabídka 
činností

a informace
o klubu,

Smluvní 
podmínky 
členství

6. Základní dokument
upravující podmínky 

účasti v klubu

Dílničky.
Vlastní 
tvorba 
a um.

Dílničky.
Vlastní 
tvorba 
a um.

MAPA PROJEKTU

R
E
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A
X
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JA

R
I
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O

RELAX
KLUB JARILO
HALENKOV

Uznávám, že ve zdravé lidské společnosti 

jsou samozřejmostí vyobrazené hodnoty

 ... a s odpovědností vůči celku

konat co je dobré pro všechny.

Naše hodnoty

RADOST

HARMONIE
HOJNOST

ZDRAVÍ

TVOŘENÍ
SPOLUPRÁCE

SDÍLENÍ

SVOBODA

RELAX
KLUB JARILO

R
E
L
A
X

K LUB
JA

R
I
L
O HALENKOV
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1. Zřizovací listina občanského klubu

ZŘIZOVACÍ LISTINA OBČANSKÉHO KLUBU

I. Zřízení prohlášením

Na základě svého svobodného rozhodnutí pro zabezpečení důstojného života svého, 
své rodiny, přátel a příznivců zřizuji občanský klub

RELAX KLUB JARILO
název občanského klubu

o.k.
dodatek za názvem – o.k., občanský klub

Halenkov 422, 756 03 Halenkov
Převažující místo, adresa nebo lokalita působení klubu

(dále jen klub)

II. Obecné ustanovení

Tento klub je výhradně soukromé povahy a je zřízen pouze pro uzavřené společenství 
občanů a řídí se výhradně vnitřními pravidly, která jsou vydána v písemné podobě a k 
nahlédnutí jsou v místě působení klubu, internetových stránkách nebo klubové vývěsce.

III. Prohlášení zřizovatele

Toto prohlášení jsem učinil v souladu se svým nejlepším svědomím a vědomím 
zodpovědnosti.

IV. Den vyhlášení

Klub je zřízen ke dni 5.3.2017

                             Halenkov                                     5.3.2017     
                                       Místo                                                     Datum
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2. Základní informace o klubu

Z
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e3     Hodnoty klubu

Pokud jste náš klub dnes navštívili poprvé můžete se seznámit 
s jeho principy a fungováním na našich klubových stránkách 
www. relaxklubjarilo.cz. Dnes si také můžete odebrat výrobky 
z výdejny, kdy Vaše úhrada za odběr výrobků je považována za 
klubový příspěvek. Poskytnutím této úhrady jste považován za 
dočasného člena klubu. Při příští návštěvě je však potřeba již 
vyplnit řádnou přihlášku a potvrdit tak souhlas s Hodnotami 
klubu dle níže uvedených podmínek. 

„Občanský klub" je svobodné společenství lidí, které funguje 
výhradně na principech sousedské výpomoci a řídí se vlastními 
klubovými pravidly. 

sdílením a spoluprací na občanské úrovni rozvíjet důstojné 
podmínky pro zabezpečení základních životních potřeb 
klubových členů a jejich rodin.

Jedinou podmínkou účasti v klubu je souhlas s hodnotami klubu 

(viz obrázek 3 - Hodnoty klubu NAŠE HODNOTY)

Pokud souhlasíte s Hodnotami klubu, požádejte obsluhu o 
klubovou přihlášku, na základě které obdržíte zdarma klubovou 
kartu.

Klubovou kartu můžete využít také u našich partnerských klubů, 
které naleznete na úvodní stránce klubového portálu s názvem 
Partnerské kluby Jarila.

Uznávám, že ve zdravé lidské společnosti 

jsou samozřejmostí vyobrazené hodnoty

 ... a s odpovědností vůči celku

konat co je dobré pro všechny.

Naše hodnoty

RADOST

HARMONIE
HOJNOST

ZDRAVÍ

TVOŘENÍ
SPOLUPRÁCE

SDÍLENÍ

SVOBODA
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CÍL

PODMÍNKY

„OBČANSKÝ KLUB”

PŘÍHLÁŠKA A KLUBOVÁ KARTA

JSTE V KLUBU POPRVÉ?

PARTNERSKÉ KLUBY
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v účetnictví subjektů podléhajících  daňovým zákonům v ČR 
ani EU.

Naše činnost podléhá klubovému režimu a není tedy možné 
vystavit daňový ani účetní doklad. Odebrané hodnoty v 
rámci klubového režimu nelze žádným způsobem uplatnit 

Účastí v klubu se nestáváte členem žádné organizace ani 
spolku.

Po odeslání internetové registrace a následném povolení 
administrátorem vám bude aktivován přístup do klubové zóny 
portálu. 

{ Možnost odebírat hodnoty v klubové výdejně
{ Zasílání informací o pořádaných akcích na Váš email
{ Zasílání informací o novinkách v nabídce výdejny
{ Možnost účastnit se akcí pořádaných klubem - tvůrčí, 

kulturní, tělovýchovné.
{ Možnost nabídnout ostatním členům své schopnosti a um

Na klubovém internetovém portálu  se www.relaxklubjarilo.cz
můžete samostatně zaregistrovat a získat tím přístup do 
vnitřní klubové zóny portálu a mít tak přístup k informacím o 
akcích klubu, novinkách a dále si můžete objednat vybrané 
výrobky přes internet s možností vyzvednutí ve výdejně, nebo 
si je nechat zaslat prostřednictvím přepravní služby. 

CO ZÍSKÁTE?

Při hromadném nákupu hodnot prostřednictvím Občanského 
klubu je možné si snížit náklady na zabezpečení kvalitních a 
zdravých výrobků, které jsou zároveň prospěšné pro člověka i 
Zemi. 

Klubový člen může doporučit rozšíření sortimentu ve výdejně, 
na základě svých vlastních dobrých zkušeností. 

Více informací naleznete na portálu www.relaxklubjarilo.cz

Prostřednictvím klubového portálu se můžete zapojit do klubové 
spolupráce. K tomu Vám může posloužit naše příručka s 
názvem „Chcete spolupracovat s klubem”, kterou si můžete 
stáhnout z klubových stránek v sekci KLUB nebo PRO ČLENY.

K mnoha výrobkům ve výdejně i na webu  jsou poskytovány 
informace vzdělávacího charakteru, jako jsou informace o 
zdravotních účincích, obsahu vitamínů a vlivu na zdraví.

S úctou k lidem, přírodě i Zemi se snažíme nalézat 
nejvhodnější způsoby, jak zabezpečit výrobky z oblasti zdravé 
stravy, zelené lékárny, přírodní kosmetiky, ekologické drogerie a 
dalších oblastí.

Dalším cílem je, aby se klubový člen sám aktivně zapojil do 
procesu tvoření a přispěl svými výrobky k rozšíření sortimentu 
výdejny. Dále aby nabídnul své schopnosti a um. 

Účastí v klubu nevzniká výhoda žádnému jednotlivci, ale všem 
zúčastněným.

Klubové členství je zcela zdarma a k ničemu nezavazuje.

KLUBOVÝ PORTÁL - WEB

REGISTRACE NA WEBU

OSTATNÍ INFORMACE

JAK SPOLUPRACOVAT

PŘÍLOHA 2

PŘÍLOHA 2

Principy RELAX  klubu JARILO Halenkov

Svítíme na cestu těm, kteří chtějí vidět.

Podáváme pomocnou ruku těm, kteří o to stojí.

Vytváříme prostor sobě a všem, kteří chtějí
spolu s námi tvořit, spolupracovat a sdílet.

Tvoříme společenství ukotvené ve vysokých etických,
morálních a mravních hodnotách, tím tvoříme přístav
přístupný každému, kdo chce býti více člověkem.

Pod vlajkou Jarila společně s těmi, kteří poznali hodnotu
lidského života, měníme sebe a své okolí k důstojnému životu.

A táhneme-li za jeden provaz pomůžeme vystoupit
na pevný břeh i těm, kteří ještě spí spánkem nevědomosti.

Zcela svobodně a dobrovolně, s láskou a moudrostí
a jak nejlépe dovedeme. Každý dle svých schopností, 
možností a vůle.

4. Klubová přihláška

Informace

Odpovědnost

PomocHodnoty

Řád Sdílení

Spolupráce Svoboda Soulad

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 

společnosti

Legenda:

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 
společnosti

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 
společnosti

společnostiRSReforma

Alternativní ekonomická reforma

ráh nc co ea   hl oet di ns oo tN

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 

společnosti
společnostiRSReforma

Alternativní ekonomická reforma

Občanský klub je svobodné společenství občanů, které funguje výhradně na principech 
sousedské výpomoci a řídí se vlastními pravidly
                                      
I. Poslání klubu
klub prostřednictvím JARILA zabezpečuje pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a dále hromadný 
nákup hodnot pro klubové členy účastnící se projektu. Těmito činnostmi je realizován soběstačný 
systém a tím zabezpečeno uspokojování osobních potřeb klubových členů a jejich rodin.

II. Členství v klubu
1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má plnou způsobilost k právním
úkonům a která udělila souhlas s hodnotami klubu. Členem klubu se automaticky stávají také rodinní
příslušníci, a to i ti, kteří dosud nedosáhli věku 18 let. Za mladší členy klubu je vždy odpovědný dospělý
zástupce rodiny.
2. Členství opravňuje člena k návštěvám klubu a účasti na činnosti klubu
3. Na vznik členství není právní nárok.

III. Klubová karta
1. Každý člen klubu po udělení souhlasu s Hodnotami klubu obdrží klubovou kartu. Klubová karta slouží
členovi klubu k prokazování členství. Bez klubové karty není člen klubu oprávněn v klubových zónách 
využívat práv, která jsou s jeho členstvím spojena.
2. Členská karta se vydává zdarma na dobu neurčitou.

IV. Hodnoty klubu
Etický a morální soubor hodnot, které žadatel (klubový člen) považuje za normální ve zdravé lidské 
společnosti v souvislosti s žádostí o vydání klubové karty.

V. Označení a logo “Občanského klubu”:

VI. Cíl klubu:
Návrat k dobrým tradicím našich moudrých předků.
Sdílením a spoluprací na občanské úrovni si 
můžeme dopřát a rozvíjet netušené možnosti a 
dosáhnout tak naplňujícího a důstojného života.

VII. Důležité upozornění:
Účastí v klubu se žadatel stává klubovým členem,
nikoliv členem spolku. Jde o občanskou formu
spolupráce na principu sousedské výpomoci.

Více informací si vyžádejte u zřizovatele klubu
na adrese Halenkov 422, 756 03
email. jarilo@volny.cz
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6. Smluvní podmínky členství1. Jarilo, z.s. - o spolku 7. Klubová pravidla

Myšlenkový základ
Co je Občanský klub
Jak pracovat s příručkou
Co je Jarilo 
Myšlenka Jarila 
Úvod do studia 
Popis Mapy projektu
Mapa projektu „Občanský klub”

    Vzorové materiály
    Zřizovací listina
    Základní informace o klubu
    Klubová přihláška a klubová karta
    Smluvní podmínky členství
    Klubová pravidla
    Příspěvkový řád

Chci vlastní klub

Přílohy:
Hodnoty klubu
Mapa klubu
Filozofie a principy klubu
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JMÉNO A PŘÍJMENÍ/RODINA:

KLUBOVÉ ČÍSLO ČLENA:

756030001

4. Klubová přihláška 5. Klubová karta

Na základě souhlasu s hodnotami klubu
žádám o členství v RELAX KLUBU JARILO Halenkov

a zároveň žádám o vydání rodinné klubové karty
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PODPIS ŽADATELE:

ŽADATEL:

Jméno a příjmení:

PSČ:

Klubová přihláška

Dne:

Přidělené číslo klubové karty

Adresa:

Telefon: Datum narození

Email:

Povinná pole - označena žlutě

CHCI DOSTÁVAT INFORMACE EMAILEM

Ochrana osobních údajů klubového člena, který je fyzickou 
osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klubové tiskopisy
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6.
Smluvní podmínky členství 

v občanském klubu

RELAX KLUB JARILO HALENKOV

Definice pojmů
Není-li v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, tak se nositelem záměru, 
provozovatelem a/nebo vedením klubu rozumí JARILO, občanský a společenský 
klub pro vzdělání a kulturu, z.s. (dále jen JARILO z.s.), IČO: 01223593, se sídlem 
na Halenkově 422, 756 03 Halenkov, zapsaný u KS v Ostravě spisová značka L 
10598; členem klubu osoba, která udělila souhlas s Hodnotami klubu; Hodnoty 
klubu -  etický a morální soubor hodnot, které žadatel (klubový člen) považuje za 
normální ve zdravé lidské společnosti v souvislosti s žádostí o vydání klubové karty. 
Hodnoty klubu jsou vytvořeny jako samostatný dokument, který tvoří přílohu č.1 k 
těmto smluvním podmínkám. Zřizovatelem se rozumí fyzická nebo právnická 
osoba, která vydala prohlášení o zřízení tohoto občanského klubu; 
stranou/stranami zřizovatel a/nebo člen klubu; klubem se rozumí soubor práv a 
povinností, které jsou vymezeny v klubových dokumentech, a jsou autonomní 
povahy. klubovými dokumenty se rozumí smluvní podmínky členství, vnitřní 
klubová pravidla příspěvkový řád, případně další dokumenty jimiž se členové 
hodlají řídit, sloužící pouze pro vnitřní potřebu členů. členstvím se rozumí 
vnitřnímu režimu podřízený vztah mezi zřizovatelem klubu a členem klubu; 
vznikem/zánikem členství se rozumí vznik/zánik vztahu mezi členem klubu a 
zřizovatelem klubu; klubovým příspěvkem se rozumí úplata stanovena 
příspěvkovým řádem; příspěvkovým řádem se rozumí vnitřní předpis klubu, který 
stanoví pravidla pro získávání klubových příspěvků a  je vyhotoven jako samostatný 
dokument; klubovou zónou se rozumí klubové prostory na adrese Halenkov 422, 
sloužící jako zázemí pro naplňování činnosti klubu; smluvními podmínkami se 
rozumí tyto smluvní podmínky.

I. Poslání klubu - odkazy
1. Zřizovatel s odkazem na čl. III. Stanov nositele záměru, zřizuje Občanský klub: 
Relax klub Jarilo Halenkov, o.k., jehož hlavní činností a náplní je vyzkoušení 
soběstačného systému, sloužícího rozvoji občanské společnosti, jehož vnitřní život 
je ustaven na principech vysokých morálních hodnot prezentovaných třemi pilíři 
Občanského sněmu Čech, Moravy a Slezska (dále jen OS-ČMS) a na principech 
ekonomických a sociálních vazeb navržených občanským sdružením REFORMA 
společnosti o.s. (dále jen RS)
3. Provozovatel zabezpečuje pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a dále  
hromadný nákup hodnot pro klubové členy účastnící se projektu „Občanský klub“, 
prostřednictvím kterého je realizován soběstačný systém a tím zabezpečeno 
uspokojování osobních potřeb klubových členů a jejich rodin.
4. Úplné znění pilířů OS-ČMS naleznete na www.obcanskysnem.cz
5. Aktuální znění návrhu alternativní ekonomické reformy naleznete na 
www.ekonomickareforma.cz

II. Členství v klubu
1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má plnou 
způsobilost k právním úkonům a která udělila souhlas s hodnotami klubu. Rodinní 
příslušníci člena klubu mohou využívat práv spojených s jeho členstvím. Za mladší 
rodinné příslušníky člena klubu je vždy odpovědný dospělý zástupce rodiny.
2. Členství opravňuje člena a jeho rodinné příslušníky k návštěvám klubu a účasti na 
činnosti klubu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v klubových 
dokumentech.
3. Na vznik členství není právní nárok.

III. Klubová karta
1. Každý člen klubu po udělení souhlasu s Hodnotami klubu obdrží klubovou kartu.. 
Klubová karta slouží členovi klubu k prokazování členství. Bez klubové karty není 
člen klubu oprávněn v klubových zónách využívat práv, která jsou s jeho členstvím 
spojena.
2. Člen klubu chrání členskou kartu před jejím poškozením, zneužitím a ztrátou. Po 
ukončení členství člen klubu vrátí klubovou karu zřizovateli klubu. Nevrácení 
klubové karty nemá vliv na ukončení členství.
3. Členská karta se vydává zdarma na dobu neurčitou.
4. Případné poškození nebo ztrátu klubové karty člen oznámí zřizovateli klubu, kdy 
mu bude vydána nová klubová karta, a to za poplatek určený na náhradu nákladů 
spojených s vydáním nové karty ve výši 30 Kč. 

IV. Klubové příspěvky
1. Každý člen klubu hradí:
Náklady na provoz klubu, a to způsobem uvedeným v Příspěvkovém řádu, který 
blíže upravuje a upřesňuje běžné , mimořádné, dobrovolné a provozní příspěvky a 
jejich způsob úhrady.
2. Výše klubových příspěvků může být zřizovatelem klubu jednostranně 
upravována, a to zejména v souvislosti s růstem nebo poklesem nákladů a v 
souvislosti s vyváženým hospodařením klubu.

V. Zánik členství
1. Členství člena klubu zaniká písemnou výpovědí člena klubu doručeného 
zřizovateli klubu, a to ke dni, který uvede člen klubu ve svém oznámení o ukončení 
členství, nejdříve však ke dni doručení zřizovateli klubu.
2. Členství zaniká písemným oznámením zřizovatele klubu členovi klubu. 
Zřizovatel klubu je oprávněn členství ukončit  v případě závažného nebo 
opakovaného porušování těchto smluvních podmínek a/nebo klubových pravidel.
3. Odstoupení nabývá účinnosti k poslednímu dni měsíce, ve kterém je oznámení o 
odstoupení členovi klubu oznámeno, nestanoví-li smlouva jinak. Práva a povinnosti 
člena klubu, která vznikla do doby účinnosti odstoupení, nejsou odstoupením 
dotčena.
4. Členství zaniká úmrtím člena klubu.

VI. Práva člena klubu
1. Člen klubu má právo uplatňovat podněty a připomínky ke kvalitě a úrovni 16



klubových činností, dále má právo navrhovat možnosti využívání klubových zón, 
sám je po dohodě se zřizovatelem organizovat a vyvíjet další aktivity k naplňování 
činnosti klubu.
2. Člen klubu má právo nabídnout ostatním členům klubu své schopnosti a um. 
Zároveň ostatní členové klubu mají právo využít schopností a umu člena klubu ve 
vybrané klubové zóně nebo provozovatelem pronajatém nebo jinak zabezpečeném 
prostoru.

VII. Povinnosti člena klubu
1. Člen klubu se řídí klubovými pravidly, zejména by měl dodržovat následující 
zásady:
a. chovat se ohleduplně k ostatním členům klubu, dodržovat pořádek a neomezovat 
práva jiných členů klubu.
b. chovat se ohleduplně k zařízení a vybavení klubu a zacházet šetrně s vypůjčeným 
inventářem.
c. řídit se těmito smluvními podmínkami a ostatními klubovými dokumenty, na které 
tyto smluvní podmínky odkazují.
2. Klubová pravidla a smluvní podmínky členství mohou být zřizovatelem klubu 
jednostranně měněny a upravovány. Zřizovatel klubu každou takovou změnu 
oznámit členovi klubu uveřejněním na webových stránkách klubu, nebo jinou 
vhodnou formou. Dojde-li ke změněně klubových pravidel a/nebo smluvních 
podmínek, se kterou člen klubu nesouhlasí, člen klubu oznámí písemně svůj 
nesouhlas  zřizovateli klubu nejpozději do čtrnácti dnů od oznámení změny, jinak 
platí, že se změnou souhlasí a zavazuje se změny respektovat a dodržovat. V 
případě, kdy člen klubu se změnou nesouhlasí a oznámí to řádně a včas zřizovateli 
klubu, a jde-li objektivně o změnu, která podstatným způsobem zkracuje práva člena 
klubu, je člen klubu oprávněn ukončit členství.

VIII.  Hosté 
1. Člen klubu má právo s sebou přivést do klubové zóny hosta/hosty a společně 
využívat klubové zóny zejména za účelem zjištění způsobu fungování klubu. V 
případě souhlasu se smluvními podmínkami a klubovými pravidly se host/hosté 
mohou ucházet o členství v klubu.
2. Za hosta/hosty vždy odpovídá člen klubu, který jej pozval.

IX. Odpovědnost provozovatele
1. Provozovatel neodpovídá členovi klubu za škodu na věcech vnesených a 
odložených.

X. Vyšší moc a výluky
1. zřizovatel klubu si vyhrazuje právo na přerušení nebo omezení provozu v 
klubových zónách v odůvodněných případech způsobených vyšší mocí, a dále z 
důvodu nezbytných oprav nebo úprav, které se neslučují se zachováním běžného 
provozu nebo při kterých by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti členů klubu.
2. Člen klubu bere na vědomí, že v klubové zóně budou organizovány skupinové 
akce (sportovní, kulturní), které mohou vést k přiměřenému omezení provozu.

XI. Ostatní ustanovení
1. Aktuální seznam činností a aktivit dostupný členům klubu, který může být 
kdykoli zřizovatelem jednostranně měněn a doplňován, je k dispozici ve veřejné 
zóně klubu a také na internetových stránkách klubu www.relaxklubjarilo.cz
2. Poskytování aktivit, činností a jiných hodnot je pro členy klubu vždy bezplatné s 
tím, že  pro každou aktivitu, činnost či hodnotu je zřetelně označena doporučená 
výše klubového příspěvku, kterou se člen v souladu se zabezpečením vyváženého 
hospodaření klubu zavazuje uhradit v příspěvkové pokladně klubu. Člen klubu na 
požádání obdrží doklad o výdeji hodnot a úhradě klubového příspěvku.
3. Veškeré změny a úpravy klubových dokumentů a jiné skutečnosti, budou členovi 
klubu oznamovány vyvěšením v klubových prostorách nebo na webových stránkách 
klubu.

XII. Prohlášení
1. Člen klubu prohlašuje, že se činností v klubových zónách účastní na vlastní 
nebezpečí, je tělesně i duševně připraven je absolvovat a přizpůsobit je svým 
možnostem a schopnostem.
2. Člen klubu prohlašuje, že přebírá veškerou zodpovědnost za děti, které přivede do 
klubové zóny za účelem účasti na aktivitách klubu.
3. Člen klubu souhlasí se zařazením svých osobních údajů uvedených v Žádosti o 
vydání klubové karty (dále jen „údaje“) do databáze zřizovatele klubu a s jejich 
následným zpracováním (tj. jejich aktualizací a archivací) pro zasílání informací o 
pořádaných akcích nebo novinkách v klubové nabídce, a to i prostřednictvím 
elektronických prostředků, a to na dobu do písemného odvolání souhlasu s tím, že k 
těmto údajům mohou být po dobu trvání členství přiřazeny i další údaje, zejména 
údaje o zdravotním stavu člena klubu . Dále si je člen klubu vědom, že svůj souhlas 
uděluje dobrovolně, může ho kdykoli bezplatně u zřizovatele klubu odvolat, má 
právo na opravu údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd.

Na Halenkově dne 28.10.2018

Příloha č.1 ke smluvním podmínkám členství

Hodnoty klubu:
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RELAX KLUB JARILO HALENKOV

Pravidla Relax klubu Jarilo Halenkov (dále jen klub) upravují podmínky, pohyb a 
chování členů klubu v klubových zónách.

I. Klubová zóna, veřejná zóna
1.Klub představuje soubor klubových zón, které slouží k realizaci širokého spektra 
aktivit a činností v oblasti kulturního, sportovního, tvůrčího, vzdělávacího a 
osobního charakteru. Těmito klubovými zónami jsou prostory v budově v 1. a 2. 
nadzemním podlaží na adrese Halenkov 422, 75603 Halenkov, jejichž nákres s 
agendou tvoří přílohu č.2, která je vypracovaná jako samostatná příloha ke klubové 
dokumentaci.
2. Klubovou zónou se rozumí prostory, do kterých je oprávněn vstup pouze členům 
klubu a jejich rodinným příslušníkům, nebo jejich hostům. 
3. Veřejnou (modrou) zónou se rozumí vstupní chodba, která slouží mimo jiné k 
prezentaci a propagaci činnosti klubu. Veřejná zóna je viditelně označena a je do ní 
umožněn vstup i pro nečleny klubu, a to zejména z důvodu získání informací o  
činnosti klubu, možnostech účasti na klubových činnostech a zejména seznámení se 
s podmínkami členství a pravidly klubu..

II. Klubová karta, vstup do klubu
1. Po udělení souhlasu s Hodnotami klubu a po splnění všech smluvních náležitostí 
se stává každý žadatel klubovým členem a obdrží klubovou kartu.
2. Při každém příchodu do klubu se klubový člen  prokazuje obsluze předložením 
své klubové karty.
3. V zájmu nerušeného pobytu členů klubu může být odepřen vstup do klubu 
členovi, který jeví známky opilosti a užití omamných, je ve znečištěném oděvu a 
jeho chování se jinak neslučuje s běžným chováním ostatních členů klubu.

III. Typy členství
1. Osobní klubové členství – členská klubová karta je vydána na jméno držitele (člen 
klubu), Tento člen nabízí nebo odebírá osobně hodnoty nabízené klubem. Vhodná 
zejména pro aktivní členy klubu.
2. Rodinné klubové členství – členská klubová karta je vydána na jednoho 
dospělého zástupce rodiny a mohou ji užívat všichni členové rodiny. Kterýkoliv 
rodinný člen může odebírat hodnoty nabízené klubem. Vhodná zejména pro pasivní 
členy klubu. 

IV. Klubové zóny
1. Klubové zóny jsou rozděleny dle svého určení a možností využití následovně:
a) Zelená klubová zóna (kulturní zóna) - v této zóně zabezpečuje vedení klubu nebo 
aktivní členové klubu konání společenských, vzdělávacích, kulturních nebo 
tělovýchovných akcí.
b) Červená klubová zóna (hospodářská zóna) – slouží jako recepce a pokladna pro 

7. Klubová pravidla občanského klubu
příjem členských příspěvků, a dále jako výdejní místo pro odběr hodnot. Její provoz 
zabezpečuje zřizovatel klubu.
c) Oranžová klubová zóna – (tvůrčí zóna) – slouží převážně k provozování 
individuálních aktivit členů klubu, a to i formou vzájemné výpomoci. Pro využití 
této zóny je nutné si ji rezervovat způsobem uvedeným v čl. V těchto pravidel.
d) Modrá klubová zóna (veřejná zóna) – přístupná i nečlenům k získání informací o 
činnosti klubu.
2. Do klubových zón s výjimkou modré klubové zóny je povolen vstup pouze 
členům klubu nebo dle čl. IX. smluvních podmínek členství jejich hostům.

V. Rezervace klubových zón
1. Rezervace klubových zón je možná telefonicky u obsluhy (recepce) nebo 
emailem, nebo prostřednictvím formuláře „dotaz na klub“ umístěného na úvodní 
stránce klubového portálu www.relaxklubjarilo.cz.
2. Členové klubu po dohodě se zřizovatelem klubu využijí nejvhodnějšího způsobu 
rezervace tak, aby informaci o aktivitě včas a s předstihem obdrželi ostatní členové 
klubu (např. Zasláním informace prostřednictvím emailu).

VI.  Děti a mladiství
1. Dítětem se pro účely klubových pravidel rozumí osoba od 2 let do 15 let věku.
2. Dětem mladším 2 let je vstup povolen pouze v doprovodu svého rodiče.
3. Mladistvým se pro účely klubových pravidel rozumí osoba od 15 let do 18 let 
věku, jehož jeden z rodičů je členem klubu.

VII. Všeobecná pravidla a ustanovení
1. Do klubu je povolen vstup se psy a jinými zvířaty pouze v případech, kdy se 
majitel zaručí u obsluhy (vedení) bezproblémovým pobytem zvířete v klubu, 
případně zabezpečí zvíře takovým způsobem, aby neomezovalo či neohrožovalo 
plynulý provoz klubu.
2. Do klubu je povoleno donášení vlastních hraček a jiných pomůcek pro děti, pokud 
se rodič nebo doprovod dítěte zaručí jejich hygienickou čistotou.
3. Ve všech klubových zónách se chovejte ohleduplně tak, abyste nerušili ostatní 
členy klubu.
4. Pro pohybové aktivity používejte vhodný oděv a obuv, která je určena pro 
sportovní povrchy.
5. Každý člen klubu si může na dobu svého pobytu přinést vlastní hygienicky čistou 
obuv nebo přezůvky, které si po opuštění klubové zóny odnese s sebou.
6. V klubových zónách s výjimkou veřejné klubové zóny není povoleno používat 
mobilní telefony a mobilní elektronické hry.
7. Kouření není v prostorách klubu povoleno s výjimkou vodní dýmky.
8. Návštěvní hodiny klubu jsou zpravidla od 13.00 hodin do 18.00 hodin, nebo dle 
individuálních požadavků členů klubu a s ohledem aktuálně nabízených klubových 
služeb. Bližší informace o provozní době je průběžně zveřejňována na webových 
stránkách klubu a na vývěsce ve veřejné zóně.
9. Zřizovatel si vyhrazuje právo úpravy a změn těchto pravidel.

Klubová pravidla jsou platná od. 28.10.2018

Na Halenkově 28.10.2018
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Příspěvkový řád občanského klubu:

RELAX KLUB JARILO HALENKOV

1. Tento příspěvkový řád upravuje pravidla pro stanovení výše klubových příspěvků 
a způsob jejich placení ve vztahu k zabezpečení vyváženého hospodaření klubu.
2. Klub představuje soubor klubových zón, které slouží k realizaci širokého spektra 
aktivit a činností v oblasti kulturního, sportovního, tvůrčího, vzdělávacího a 
osobního charakteru. Těmito klubovými zónami jsou prostory na adrese Halenkov 
422, 75603 Halenkov, jejichž nákres s agendou tvoří přílohu č.2, která je 
vypracovaná jako samostatná příloha ke klubové dokumentaci.

I. Klubový příspěvek za využití Klubových zón pro aktivní členy klubu

a) Zóna č.1 – Červená klubová zóna (hospodářská zóna)
– klubový příspěvek stanoven dle vnitřní kalkulace nákladů dle bodu  III. tohoto 
příspěvkového řádu
b) Zóna č.2 – Oranžová klubová zóna (tvůrčí zóna)
– klubový příspěvek stanoven dle vnitřní kalkulace nákladů
c) Zóna č.3 – Zelená klubová zóna (kulturní zóna)
– klubový příspěvek stanoven dle vnitřní kalkulace nákladů
d) Zóna č.4  – Modrá klubová zóna (veřejná zóna)
- bez klubového příspěvku

II. Klubový příspěvek za využití Klubových zón pro pasivní členy klubu

a) Zóna č.1 – Červená klubová zóna (hospodářská zóna)
– klubový příspěvek stanoven dle vnitřní kalkulace nákladů dle bodu  III. tohoto 
příspěvkového řádu
b) Zóna č.2 – Oranžová klubová zóna (tvůrčí zóna)
– klubový příspěvek 0,- Kč/hod.
c) Zóna č.3 – Zelená klubová zóna (kulturní zóna)
– klubový příspěvek dle rozpočtu
– oznámen předem na vývěsce v modré zóně a na webových stránkách
d) Zóna č.4  – Modrá klubová zóna (veřejná zóna)
- klubový příspěvek 0,- Kč/hod.

III. Klubové příspěvky jako protihodnota za odběr hodnot

1. Platí pro Zónu č.1
2. Klubový příspěvek za odběr hodnot je stanoven na základě vnitřní kalkulace 

nákladů na pořízení hodnot a skládá se z klubového příspěvku a provozního 
příspěvku.
3. Každá hodnota ve výdejně je označena  doporučenou výší klubového příspěvku.
3. Klubový příspěvek za odběr hodnot je použit z části na doplnění hodnot do 
výdejny a z části na úhradu nákladů spojených se zabezpečením provozu klubu.

IV. Klubové příspěvky jako protihodnota za klubové akce

1. Platí pro Zónu č.3
2. Klubový příspěvek jako protihodnota za kulturní, společenské, tělovýchovné a 
vzdělávací akce je stanoven na základě vnitřní kalkulace nákladů potřebných pro 
zabezpečení jednotlivé akce, a to v předstihu oznámením na vývěsce v modré zóně 
klubu a na webových stránkách klubu. 
3. Klubový příspěvek je použit z části k vyplacení nákladů na lektora, školitele, 
cvičitele či přednášejícího a z části na úhradu nákladů na provoz zóny č.3 (v sazbě 
za hod. Dle čl.I. odst c)

V. Zvláštní příspěvky
1. Provozní – zabezpečuje zřizovatel ke krytí provozních nákladů do doby než bude 
zabezpečen soběstačný provoz klubu. Takto přijaté příspěvky jsou evidovaný 
podrozvahově a dle rozhodnutí zřizovatele mohou sloužit pro budoucí kompenzaci 
členům klubu, kteří je poskytli, a to s ohledem na vyvážené hospodaření klubu. 
2. Dobrovolné – může poskytnout kterýkoliv člen klubu 
3. Sdružené – Varianta pro případ, kdyby se dostatečný počet členů dohodl na 
sdružení finančních prostředků pro krytí budoucích nákladů, a to na základě výzvy a 
písemného oznámení provozovatele o hospodaření klubu. Tímto krokem, si členové 
klubu mohou vytvářet zálohu na budoucí odběr hodnot vytvářených klubem. Takto 
přijaté příspěvky jsou evidovaný podrozvahově a dle rozhodnutí zřizovatele mohou 
sloužit pro budoucí kompenzaci členům klubu, kteří je poskytli, a to s ohledem na 
vyvážené hospodaření klubu. 

VI. Výběr a evidence klubových příspěvků
1. Klubové příspěvky od aktivních členů se vybírají hotově v příspěvkové pokladně 
klubu následně po využití klubové zóny.
2. Klubové příspěvky od pasivních členů se vybírají hotově v příspěvkové pokladně 
klubu před nebo po akci klubu.
3. Evidence všech klubových příspěvků probíhá prostřednictvím počítačového 
programu, který je zároveň propojen s pokladním systémem klubu.
4. Každý klubový příspěvek, je načten pomocí klubové karty s čárovým kódem.
5. Každý člen klubu na požádání obdrží doklad o úhradě klubového příspěvku.

Na Halenkově dne 28.10.2018

8. Příspěvkový řád
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Uznávám, že ve zdravé lidské společnosti 

jsou samozřejmostí vyobrazené hodnoty

 ... a s odpovědností vůči celku

konat co je dobré pro všechny.

Naše hodnoty
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Příloha č.1 ke smluvním podmínkám členství

RADOST

HARMONIE
HOJNOST

ZDRAVÍ

TVOŘENÍ
SPOLUPRÁCE

SDÍLENÍ

SVOBODA

Uznávám, že ve zdravé lidské společnosti 

je samozřejmostí, aby člověk žil:

klubové hodnoty

Radosti

Hojnosti

Harmonii

Prostředky k dosažení těchto cílů jsou:

Tvoření

spolupráce

sdílení

Naplněný 

život
 SVOBODA

= ZDRAVÍV

spolupráce podobně 

smýšlejících lidí

Sdílení společně 

vytvořených hodnot

Tvoření potřebných a smysluplných 

hodnot  pro sebe, rodinu, národ, 

lidstvo, planetu.

=

Důsledkem je:

=

... A aby člověk, tím co dělá, nikomu a ničemu 

neubližoval v činech, slovech ani myšlenkách.

slovní vyjádření hodnot



Tvůrčí zóna

2. PODLAŽÍ1. PODLAŽÍ

Příspěvková pokladna

Výdejna zdravy

PP

Výdejna II.

PP

Vstup

Výdejna I.

Posezení

WC

MAPA KLUBU
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Hospodářská zóna - zóna 1

Tvůrčí zóna - zóna 2

Kulturní zóna - zóna 3

Veřejná zóna - zóna 4

Smíšená zóna

PŘÍLOHA 2
Příloha č.2 ke klubovým pravidlům
a příspěvkovému řádu
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Chcete vlastní klub?

Rozhodnutí

Pokud jste příručku prostudovali až sem, pak ve Vás jistě 
vzniklo mnoho otázek, mnoho obrazů. Není nutné vše pochopit 
najednou, ale je důležité zachytit principy, které klubový režim 
nabízí. Dejte si čas na přemýšlení a představujte si váš klub, 
který má svá pravidla a svůj řád. Může mít pro začátek jen 2 
členy z řad vašich blízkých podobně smýšlejících přátel. Je to 
podobné hře na pískovišti, kde si začíná hrát jedno dítě samo, 
pak se přidá další, kterého inspirujete ke spolupráci s vámi. Zde 
je ta podstata - inspirovat vlastním činem, tvořením potřebného, 
prospěšného a dobrého. To vyžaduje čas, trpělivost a 
schopnost nescházet z vlastní cesty, která vás bude naplňovat 
radostí.  Vždyť ani cizí jazyk se nedá naučit za den. Také si je 
potřeba neustále uvědomovat, že dokud budeme hrát hru, která 
nás nenaplňuje ani nebaví, a dokonce v ní nemáme důstojné 
místo, je skutečně nutné začít hrát vlastní hru s vlastními 
pravidly.

Chci vlastní klub
Pokud jste se už rozhodli, že chcete vlastní klub pak je na 
našich stránkách  v sekci KLUB, pro Vás www.relaxklubjarilo.cz
připraven další krok, a tím jsou vzorově vyplněné i prázdné 
klubové dokumenty, které můžete použít pro tvorbu vlastních 
klubových materiálů. Na obrázku vpravo je ukázka grafiky.

Chci být spolupracovníkem
Pokud se Vám myšlenka klubu líbí, ale nemáte odvahu vytvořit 
vlastní klub, můžete se stát členem klubu a být jeho 
spolupracovníkem. K tomu máme připravenu další příručku s 
názvem „Jak spolupracovat s klubem”, která je určena širší 
skupině občanů a klubovým členům.
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Svítíme na cestu těm, kteří chtějí vidět.

Podáváme pomocnou ruku těm, kteří o to stojí.

Vytváříme prostor sobě a všem, kteří chtějí
spolu s námi tvořit, spolupracovat a sdílet.

Tvoříme společenství ukotvené ve vysokých etických,
morálních a mravních hodnotách, tím tvoříme přístav
přístupný každému, kdo chce býti více člověkem.

Pod vlajkou Jarila společně s těmi, kteří poznali hodnotu
lidského života, měníme sebe a své okolí k důstojnému životu.

A táhneme-li za jeden provaz pomůžeme vystoupit
na pevný břeh i těm, kteří ještě spí spánkem nevědomosti.

Zcela svobodně a dobrovolně, s láskou a moudrostí
a jak nejlépe dovedeme. Každý dle svých schopností, 
možností a vůle.

4. Klubová přihláška

Informace

Odpovědnost

PomocHodnoty

Řád Sdílení

Spolupráce Svoboda Soulad

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 

společnosti

Legenda:

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 
společnosti

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 
společnosti

společnostiRSReforma

Alternativní ekonomická reforma

ráh nc co ea   hl oet di ns oo tN

Alternativní ekonomická reforma

RS
Reforma 

společnosti
společnostiRSReforma

Alternativní ekonomická reforma

Občanský klub je svobodné společenství občanů, které funguje výhradně na principech 
sousedské výpomoci a řídí se vlastními pravidly
                                      
I. Poslání klubu
klub prostřednictvím JARILA zabezpečuje pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a dále hromadný 
nákup hodnot pro klubové členy účastnící se projektu. Těmito činnostmi je realizován soběstačný 
systém a tím zabezpečeno uspokojování osobních potřeb klubových členů a jejich rodin.

II. Členství v klubu
1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má plnou způsobilost k právním
úkonům a která udělila souhlas s hodnotami klubu. Členem klubu se automaticky stávají také rodinní
příslušníci, a to i ti, kteří dosud nedosáhli věku 18 let. Za mladší členy klubu je vždy odpovědný dospělý
zástupce rodiny.
2. Členství opravňuje člena k návštěvám klubu a účasti na činnosti klubu
3. Na vznik členství není právní nárok.

III. Klubová karta
1. Každý člen klubu po udělení souhlasu s Hodnotami klubu obdrží klubovou kartu. Klubová karta slouží
členovi klubu k prokazování členství. Bez klubové karty není člen klubu oprávněn v klubových zónách 
využívat práv, která jsou s jeho členstvím spojena.
2. Členská karta se vydává zdarma na dobu neurčitou.

IV. Hodnoty klubu
Etický a morální soubor hodnot, které žadatel (klubový člen) považuje za normální ve zdravé lidské 
společnosti v souvislosti s žádostí o vydání klubové karty.

V. Označení a logo “Občanského klubu”:

VI. Cíl klubu:
Návrat k dobrým tradicím našich moudrých předků.
Sdílením a spoluprací na občanské úrovni si 
můžeme dopřát a rozvíjet netušené možnosti a 
dosáhnout tak naplňujícího a důstojného života.

VII. Důležité upozornění:
Účastí v klubu se žadatel stává klubovým členem,
nikoliv členem spolku. Jde o občanskou formu
spolupráce na principu sousedské výpomoci.

Více informací si vyžádejte u zřizovatele klubu
na adrese Halenkov 422, 756 03
email. jarilo@volny.cz
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6. Smluvní podmínky členství1. Jarilo, z.s. - o spolku 7. Klubová pravidla

Myšlenkový základ
Co je Občanský klub
Jak pracovat s příručkou
Co je Jarilo 
Myšlenka Jarila 
Úvod do studia 
Popis Mapy projektu
Mapa projektu „Občanský klub”

    Vzorové materiály
    Zřizovací listina
    Základní informace o klubu
    Klubová přihláška a klubová karta
    Smluvní podmínky členství
    Klubová pravidla
    Příspěvkový řád

Chci vlastní klub

Přílohy:
Hodnoty klubu
Mapa klubu
Filozofie a principy klubu



Moje poznámky:
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Svítíme na cestu těm, kteří chtějí vidět.

Podáváme pomocnou ruku těm, kteří o to stojí.
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tím tvoříme přístav přístupný každému, 

kdo chce býti více člověkem.

Pod vlajkou Jarila společně s těmi, kteří poznali 
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k důstojnému životu.

A táhneme-li za jeden provaz pomůžeme vystoupit
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a moudrostí a jak nejlépe dovedeme. 

Každý dle svých schopností, možností a vůle.
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