
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. 
 

Sídlo organizace:  Jaselská 2754/20, 747 07  Opava  

 
 

Informátor LO a ORS  01/2021 
 
 
Webové stránky: www.skjantar.cz 
 
Valná hromada se vzhledem k situaci s koronavirem nekonala.  
Informace o čerpání rozpočtu za rok 2020 – viz příloha 
Návrh rozpočtu na sezónu 2021 – viz příloha 
 

1. Sportovní činnost  
 

Za zvýhodněných podmínek budou členové LO a ORS  v sezóně 2020/2021 provozovat 
svoji sportovní činnost pouze v areálu SKI Karlov. SKI areál Stará Ves – pro nezájem ze 
strany členů je lyžování v tomto areálu zrušeno. 
 

Důležité upozornění:LO a ORS poskytne členu LO a ORS příspěvek na celodenní 
jízdenku na SKI Karlov následujícím způsobem.Pro členy starší 18ti let bude 
poskytnut příspěvek ve výši 1x220 Kč. Pro členy do 18ti let bude poskytnut 
příspěvek v minimální výši 3x220,- Kč. Příspěvkybudou poskytnuty po ukončení 
lyžařské sezóny na základě vyhodnocení lyžařské aktivity jednotlivých členůplatbou na 
bankovní účet člena.  
Pokud by zájem o lyžování překročil plánované prostředky v rozpočtu na rok 2021, bude 
výbor LO a ORS výši příspěvku přiměřeně krátit, ale pouze u kategorie dospělých nad 
18 let. Pokud by po vyhodnocení sezóny naopak prostředků byl dostatek, rozhodne 
výbor o možnosti přispět v kategorii do 18 let i více než na 3 celodenní jízdenky. 
 
Upozornění: není možno spekulovat se započtením příspěvku. Jízdné je třeba 
stanoveným způsobem zaplatit a po skončení sezóny bude dle daných pravidel 
na bankovní účet zaslán příspěvek. 
 
2. Ubytování na penzionu Roháč pro členy SK JANTAR Opava 

 
V pokojích a apartmánu penzionu Roháč garantuje všem členům SK JANTAR Opava 
provozovatel penzionu slevu na ubytování ve výši 25% z ceníku. Volné termíny si můžete 
rezervovat u provozovatele penziónu Roháč paní Hany Bokůvkové na telefonu 
+420 603 875 393.  
Podmínkou je, že to umožní epidemická situace a restaurace a hotely budou otevřené. 
 
 

3. Organizace lyžovánína lanovkách a vlecích 



 
Lyžování ve SKI areálu Karlov 
Členům LO a ORS budou poskytnuty celosezónní skipasy proodbavovací systém SKIDATA. 
SKIPASY jsou nepřenosné na další osobu!!!!!V případě zneužití bude skipas zablokován a 
může dojít i k ukončení členství v LO a ORS. 
Žádáme dále všechny členy LO a ORS, aby si na přidělený skipas nepsali žádné 
poznámky. 
 
Podmínky lyžování: 

• Cena skipasu je 100,- Kč (záloha) 
• Cena za jeden den lyžování, včetně večerního lyžování je 220,- Kč 

 
Skipas lze použít pouze na lanovkách, které patří firmě SKI Karlov, s.r.o., a to: 
• Čtyřsedačková lanovka KarlovExpress 
• Čtyřsedačková lanovka Roháč Express 
• Dvousedačková lanovka Klobouk – Olomoučák  (Karlov) 
• Čtyřsedačková lanovka Čerťák (Horní Václavov) 

 
Aktuální stav a podmínky provozu vleků je nutno zjišťovat na stránkách 
SKI Karlov 

 
Skipasy je možno zakoupit v pondělí 21.12.2020 a v pondělí 4.1.2021 na adreseOpava, 
Hobzíkova 17od 15 do 17 hod.  
Je vhodné se předem ohlásit p. Hackenbergové formou SMS na telefon 732 805 110, 
nebo na e-mail: hackenbergovi@seznam.cz. s informací kolik skipasů a kolik jízd si 
chcete předplatit. Na základě toho budou nachystány pokladní doklady. Při placení pak 
pokud možno předat přesný finanční obnos. Takže by to mělo být rychlé. Přesto Vás 
žádáme, abyste při kontaktu používali roušky nebo respirátory! 
Další možnost zaplacení a vyzvednutí skipasů bude v úterý od 16 do 17hod na adrese 
Opava, U Švédské kale 45. 
Je vhodné se předem ohlásit p. Šebrlemu formou SMS na telefon 732 805 110, nebo na e-
mail: lumir.sebrle@seznam.cz. s informací kolik skipasů a kolik jízd si chcete předplatit. 
Na základě toho budou nachystány pokladní doklady. Při placení pak pokud možno 
předat přesný finanční obnos. Takže by to mělo být rychlé. Přesto Vás žádáme, abyste 
při kontaktu používali roušky nebo respirátory! 
 
 
Cenové varianty prvního předání skipasu: 
- 540,- Kč (záloha na čipovou kartu 100,- Kč + dva dny lyžování)  
-   1200,- Kč (záloha na čipovou kartu 100,- Kč + pět dnů lyžování) 
Členové LO a ORS si mohou předplatit částku Kč i na více dnů lyžování. 
 
Způsob předplacení dalších lyžařských dnů 
Bankovním převodem na účet SK JANTAR Opava u MONETA  Money Bank. 
Číslo  účtu:212145359/0600  
Do variabilního symbolu uveďte číslo vašeho skipasu, které je na zadní straně např. 23 
Jantar, napíšete jen číslovku 23 a do zprávy pro příjemce vaše jméno. V případě, že 
platíte za rodinu, uveďte do VS číslo jednoho ze skipasů a do zprávy pro příjemce 
uveďte jméno rodiny (např.: Novákovi).  



 
Způsob vyúčtování jízdného po ukončení lyžařské sezóny 
Po skončení lyžařské sezóny 2019/2020budete mít povinnost skipasy osobně vrátit!  
Vrácení skipasůvčetněvyúčtování sepravděpodobněuskutečnína tenisovém areálu TK Opava 
v Městských sadech.Termíny Vám sdělíme e-mailem a budou zveřejněny i na 
www.skjantar.cz v sekci lyžařský oddíl. Za odevzdané skipasy Vám bude vrácena záloha 
100,- Kč.  
V případě, že jste si předplatili víc lyžařských dnů, než jsteprolyžovali, budou Vám peníze po 
vyúčtování lyžařské sezóny vráceny na bankovní účet, ze kterého jste zaplatili příspěvky. 
Takže se nemusíte bát si předplatit víc lyžařských dnů najednou. 
Celosezónní skipasy budou funkční, i když si zapomenete předplatit další dny. Žádáme 
všechny členy LO a ORS, aby si počet projetých dnů hlídali. Pokud se stane, že částka za 
neuhrazené dny lyžování přesáhne hranici pěti dnů, může Vám být skipas po telefonickém 
upozornění zablokován. 
Z důvodů celosezónní platnosti skipasů ve vlastním zájmu neprodleně v případě její ztráty 
tuto skutečnost nahlaste na Karlově v pokladně panu Pavlovi Švrlanskému, případně Jiřímu 
Složilovi na telefon +420 777 720588 nebo Lumíru Šebrlemu na telefon +420 734 462558. 
Skipas bude okamžitě zablokována a obdržíte nový. V případě, že ztrátu nenahlásíte, mohl by 
být skipas zneužit případným nálezcem a vy budete muset takto projeté dny zaplatit. 
!!! Upozornění: Skipas, na kterémbudou projety všechny zaplacené jízdy 
v žádném případě neodevzdávat na pokladně na Karlově, ale až na jaře 
příslušnému členovi výboru přivyúčtování !!! 
 

4. Cena  jízdného 
SKI areály na Karlově   220,- Kč/den 

 
5. Lyžárna  na  penziónu  Roháč   
 
Do lyžárny  mají  přístup pouze členové LO a ORS a jejich rodinní příslušníci (nikoliv 
známí). Členové LO a  ORS si v lyžárně ručí za své věci! 
Po ukončení lyžařské sezóny musí členové LO a ORS lyžárnu vyklidit. Vzhledem k reálné 
epidemické situaci bude klíč od lyžárny k dispozici pouze v případě otevření výdejního 
okna na penziónuRoháč. Pokud nebude okno v provozu, nebude lyžárna k dispozici. 
Žádáme všechny členy LO a ORS, aby s ohledem na ostatní členy oddílu lyžárnu při 
odchodu uzamkli a klíč vrátili do výdejního okna.  
 

6. Členské příspěvky SK 
Mládež   do  18 let  100,- Kč 
Ostatní                      200,- Kč 
 

7. Oddílové příspěvky LO a ORS 
 
Mládež  do18 let 100,- Kč  
Ostatní                             200,- Kč  

 
Členské a oddílové příspěvkysebudou platit bankovním převodem na účet SK JANTAR 
Opava. 



Číslo účtu: 212145359/0600VS: 555     KS: 0558 
 
Do zprávy pro příjemce je nutno uvést jména,za něž  jsou příspěvky 
placeny.  
 
Tyto příspěvky se hradí bez ohledu na to, zda člen LO a ORS se nezúčastní z jakýchkoliv 
příčin činnosti oddílu.  

Příspěvky nutno hraditažod 2.1.2021 do  31. 1. 2021!!! 
Po 15.2.2020bude těm, kteří nebudou mít tyto příspěvky uhrazeny zaslán návrh na ukončení 
členství  v LO a ORS  v souladu se směrnicí LO. 

 
8. Přijímání nových členů 
 
V letošním roce se budou přijímat noví členové na základě písemné žádosti a následně po 
projednání a schválení ve výboru LO a ORS.Přednost mají rodinní příslušníci. 
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: 
Ing. Lumír Šebrle, U Švédské kaple 45, 747 05 Opava, tel.: 734 462 558  
email: lumir.sebrle@seznam.cz 
 
Daniela Hackenbergová, Hobzíkova 17,  Opava, tel.: 732 805 110, 
e-mail:  hackenbergovi@seznam.cz 
 

9. Zápisné pro nové členy do LO a ORS 
 
Žáci 3 - 14 let    1.000.- Kč 
Dorost 15 - 18 let   2.000.- Kč 
Dospělí od 19 let   3.000.- Kč 
 
 

10. Zpracování osobníchúdajů 
 
Připomínáme členům ORS a LO, kteří se nezúčastnili VH, a tím pádem neodevzdali 
podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů, aby tak učinili do konce ledna 2021. Stačí 
vhodit do schránky na  Hobzíkovou17,Opava  nebo podepsat, naskenovat a poslat e-mailem 
na: hackenbergovi@seznam.cz. Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas jste 
obdrželi e-mailem zároveň s pozvánkou na Valnou hromadu ORS a LO. 
 

 
Zpracovali:  Daniela Hackenbergová,  Ing. Lumír Šebrle 
 
V Opavě  dne 18. 12. 2020 



Sportovní klub JANTAR Opava, z. s.
 ODDÍL   REKREAČNÍHO   SPORTU  A  LYŽAŘSKÝ  ODDÍL

Rozpočet  na  rok   2020

Příjmy Plán Skutečnost Rozdíl
Zůstatek z roku 2019 - k 30.11.2019 216 875,00 216 875,00 0,00
Oddílové příspěvky 20 700,00 18 600,00 -2 100,00
Zápisné do oddílu 3 000,00 7 000,00 4 000,00
Dotace  SK JANTAR Opava 10 000,00 7 040,00 -2 960,00
Karlov - prodej  celodenních  jízdenek 55 000,00 34 320,00 -20 680,00
Ostatní příjmy - 2 neodevzdané skipasy 0,00 200,00 200,00
Příjmy  za  rok  2019 88 700,00 67 160,00 -21 540,00

Příjmy celkem 305 575,00 284 035,00 -21 540,00

Výdaje Plán Skutečnost Rozdíl
Karlov - celodenní jízdenky - vyúčtování 55 000,00 34 320,00 20 680,00
Příspěvek na celodenní jízdné členům oddílu 33 000,00 13 200,00 19 800,00
Valná hromada 1 000,00 0,00 1 000,00
Ostatní výdaje 0,00 168,00 -168,00
Výdaje celkem  za rok  2019 89 000,00 47 688,00 41 312,00

Hospodářský výsledek za rok 2019 -300,00 19 472,00

FINANČNÍ  ZŮSTATEK  CELKEM 216 575,00 236 347,00

V majetku oddílu  je 138 ks čipových karet (skipasy) v hodnotě 13.800,- Kč.
Při zpětném prodeji skipasů se navýší finanční zůstatek ORS a LO  o 13.800,-  Kč.

STAV K  31. 12. 2020

Zpracovali: Daniela Hackenbergová,  Ing. Lumír Šebrle,  Jiří  Hackenberg, Gabriela Vlčková

V  Opavě dne  18. 12. 2020



Sportovní klub JANTAR Opava, z. s.
 ODDÍL   REKREAČNÍHO   SPORTU  A  LYŽAŘSKÝ  ODDÍL

Rozpočet  na  rok   2021

Příjmy Plán Skutečnost Rozdíl
Zůstatek z roku 2020 236 347,00 236 347,00 0,00
Oddílové příspěvky 20 000,00 0,00 -20 000,00
Zápisné do oddílu 3 000,00 0,00 -3 000,00
Dotace  SK JANTAR Opava 8 000,00 0,00 -8 000,00
Karlov - prodej  celodenních  jízdenek 45 000,00 0,00 -45 000,00
Ostatní  příjmy 0,00 0,00 0,00
Příjmy  za  rok  2021 76 000,00 0,00 -76 000,00

Příjmy celkem 312 347,00 236 347,00 -76 000,00

Výdaje Plán Skutečnost Rozdíl
Karlov - celodenní jízdenky - vyúčtování 45 000,00 0,00 45 000,00
Příspěvek na celodenní jízdné členům oddílu 32 000,00 0,00 32 000,00
Valná hromada 1 000,00 0,00 1 000,00
Ostatní výdaje 1 000,00 0,00 1 000,00
Výdaje celkem  za rok  2021 79 000,00 0,00 79 000,00

Hospodářský výsledek za rok 2021 -3 000,00 0,00

FINANČNÍ  ZŮSTATEK  CELKEM 233 347,00 236 347,00

V majetku oddílu  je 138 ks čipových karet (skipasy) v hodnotě 13.800,- Kč.
Při zpětném prodeji skipasů se navýší finanční zůstatek ORS a LO  o 13.800,-  Kč.

Zpracovali: Daniela Hackenbergová,  Ing. Lumír Šebrle,  Jiří  Hackenberg, Gabriela Vlčková

V  Opavě dne  10. 12. 2020


