
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. 
 

Sídlo organizace:  Jaselská 2754/20, 747 07  Opava  

 
 

Informátor LO a ORS  01/2022 
 
 
Webové stránky: www.skjantar.cz 
 
Valná hromada se vzhledem k situaci s koronavirem nekoná.  
Čerpání rozpočtu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 vám bude zaslán v průběhu ledna 
2022. 
 

1. Sportovní činnost  
 

Za zvýhodněných podmínek budou členové LO a ORS v sezóně 2021/2022 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 1x240 Kč. Pro členy do 18ti let včetně bude 
poskytnut příspěvek v minimální výši 3x240,- Kč. Příspěvkybudou poskytnuty po 
ukončení lyžařské sezóny na základě vyhodnocení lyžařské aktivity jednotlivých členů 
platbou na bankovní účet člena.  
Pokud by zájem o lyžování překročil plánované prostředky v rozpočtu na rok 2022, 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.  
 
 

Penzión je do poloviny března 2022 obsazen!!!! 
 



3. Organizace lyžování na lanovkách 
 
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 240,- 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 včetně epidemických opatření, 
můžete sledovat zjišťovat na stránkách SKI Karlov 

 
Skipasy je možno zakoupit ve středu 15.12.2021 ve čtvrtek 16.12.2021 a v pondělí 
20.12.2021 na adrese Opava, U Švédské kaple 45 od 16,30 do 18,30 hod.  
Při placení pak pokud možno předat přesný finanční obnos. Takže by to mělo být 
rychlé. Žádáme, vás, abyste při kontaktu používali respirátor! 
 
Cenové varianty prvního předání skipasu: 
- 580,- Kč (záloha na čipovou kartu 100,- Kč + dva dny lyžování 480,- Kč)  
-   1300,- Kč (záloha na čipovou kartu 100,- Kč + pět dnů lyžování 1200,- Kč) 
Členové LO a ORS si mohou předplatit i více dnů lyžování. 
 
Způsob placení dalších lyžařských dnů (počet dnů x 240,- Kč) 
Pouze bankovním převodem na účet SK JANTAR Opava u MONETA  Money Bank. 
Číslo  účtu:212145359/0600  
Do zprávy pro příjemce uveďte: SKIPAS, vaše jméno, číslo SKIPASu. 
Například:       SKIPAS Novák 56 
 
Pokud budete platit za celou rodinu, pak do zprávy uveďte: SKIPAS, jméno rodiny a 
čísla všech SKIPASů. 
Například:      SKIPAS Novákovi 15, 16, 17  
 
Způsob vyúčtování jízdného po ukončení lyžařské sezóny 
Po ukončení lyžařské sezóny 2021/2022budete mít povinnost skipasy osobně vrátit!  Místo 
a 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 jste prolyžovali, 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 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 +420 777 720 588 nebo Lumíru Šebrlemu na telefon +420 734 462 558. 
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 při vyúčtování !!! 
 

4. Cena  jízdného 
SKI areály na Karlově   240,- Kč/den 

 
5. Lyžárna  na  penziónu  Roháč   
 
Z důvodu termínově nejasného provozu chaty nepředpokládáme provoz.  
 

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

7. Oddílové příspěvky LO a ORS 
 
Mládež  do18 let      100,- Kč (ročník 2004 a mladší) 
Ostatní                             200,- Kč  

 
Členské a oddílové příspěvky se budou platit bankovním převodem na účet SK JANTAR 
Opava. 
Číslo účtu: 212145359/0600 
Do zprávy pro příjemce uveďte: 
Například:  Příspěvek LO a vaše jméno nebo jméno rodiny, za kterou jsou 
placeny. 
 
Tyto příspěvky se hradí bez ohledu na to, zda člen LO a ORS se nezúčastní z jakýchkoliv 
příčin činnosti oddílu.  

Příspěvky nutno hradit až od 2.1.2022 do  31. 1. 2022!!! 
Po 15.2.2022 bude 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 
 
Hackenberg Jiří, 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 osobních údajů 
 
Bude řešeno individuálně s těmi, kteří neodevzdali. 

 
Zpracoval:    Ing. Lumír Šebrle 
 
V Opavě  dne 13. 12. 2021 


