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Na březích Stříberky, která tekla východně od Mlžných hor, byla lesnatá země, kde rostly 
nejvyšší a nejkrásnější stromy Středozemě. Byly to Mallorny, jež měly stříbrnou kůru a zlaté 
květy a od podzimu do jara měly zlatavé i listy. Ve Třetím slunečním věku se ta země nazývala 
Zlatý les a Lothlórien, „země snících květů“. Tento les Mallornů byl elfskou mocí chráněn 
před zlými tvory a stromům se dařilo a rostly jako nikde jinde v Ardě mimo Země 
neumírajících. … 
 

David Day, Tolkienův bestiář 
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Mallorn je občanské sdružení pro ochranu přírody, životního prostředí, lidských práv 
a občanských menšin. 
 

Identifikace organizace 
Název:       Mallorn, o. s. 
Adresa sídla:      Chelčického 12/1130, 130 00 Praha 3 
Telefon:      723 589 170 (předseda) 
e-mail:       mallorn@mallorn.cz 
www:       www.mallorn.cz 
 
Právní forma:      občanské sdružení 
Vznik:       4. 6. 2002 
Registrace MV ČR:     VS/I-1/50 394/02-R 
 
IČO:       265 93 751 
DIČ:       003 265 93 751 
Registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů: 000 164 88 / 001 / 02 / S 
 
Bankovní účet:     Obchodní banka, a. s., Olšanská 1a, Praha 3 
       178 001 369 / 0300 
 

Struktura organizace 
Organizace je strukturována s důrazem na akceschopnost, kdy je hlavní díl odpovědnosti za 
běžnou činnost svěřen adresně konkrétním pověřeným členům. 
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází jednou za dva roky.  
 
Zakládajícími členy sdružení byli: 
Jan Kutý, Jiří Kutý, David Lein, David Mareš a Petr Štěpán 
K 31. 12. 2011 tvořilo členskou základnu 6 řádných a 6 přidružených členů. 
 
Výkonným orgánem sdružení je tříčlenná Rada. Funkční doba člena Rady je šest let, každé dva 
roky se volí jeden člen Rady. 
 
Členská schůze dne 27.5.2008 zvolila 
předseda sdružení Jan Kutý   na dobu od 27.5.2008 do 27.5.2014 
2. místopředseda Bc. Petr Bittner  na dobu od 27.5.2008 do 27.5.2012 
 
Členská schůze dne 30.11.2010 zvolila 
1. místopředseda Mgr. Michael Pondělíček na dobu od 30.11.2010 do 31.11.2016 
 
Každý člen Rady je oprávněn jednat samostatně jménem sdružení, činit jménem sdružení právní 
úkony a brát na sdružení právně platné závazky. 
 
Sdružení Mallorn v roce 2011 nemělo žádné zaměstnance. 

mailto:mallorn@mallorn.cz
http://www.mallorn.cz
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Projekty a činnost sdružení 
Sdružení Mallorn vzniklo v polovině roku 2002, a má tedy za sebou devět a půl roku činnosti. 
Rok 2011 zaznamenal, oproti předchozím letům, oživení činnosti sdružení. Sdružení se opět 
přihlásilo k účasti ve správních řízeních na Praze 3, byť pouze v oblasti plánovaných výstaveb na 
území bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Sdružení pořádalo mineralogické akce a byly 
zahájeny přípravy dalších nových projektů. V ekonomické oblasti sdružení hospodařilo se 
ztrátou 128 tisíc Kč (viz zpráva o hospodaření). 

Zájmová činnost členů sdružení 

Zájmová činnost členů sdružení se postupně stále více profiluje směrem k mineralogii. V roce 
2011 vznikl záměr projektu webové aplikace zejména pro amatérské mineralogy. Na rozdíl od 
mnoha existujících mineralogických stránek se nebude věnovat minerálům, ale lokalitám, na 
kterých lze minerály hledat. Hlavní funkcí bude zanesení lokalit s jejich popisem dle GPS 
souřadnic do map a možnost jejich vyhledávání zadáním území (kraj, okres), ale hlavně 
zobrazením a vyhledáním rovnou na mapě. Doplňkovými funkcemi by pak byla část věnovaná 
mineralogickým akcím, informace o legislativě sběru minerálů, bezpečnosti práce a práci s dětmi 
a mládeží v mineralogii. K některým blokům bude možná moderovaná diskuse a vkládání 
dalších informací pomocí formulářů. Již nyní můžete na těchto stránkách najít informace 
o mineralogických burzách v Čechách a na Slovensku. Druhou funkci stránek bude tvořit 
internetový obchod s minerály, provázaný vzájemně s první částí. V rámci přípravy projektu byla 
zaregistrována doména www.mineralog.cz. Rada sdružení schválila investici do tvorby webové 
aplikace ve výši 40.000,- Kč. 
 
Též byly zásadním způsobem rekonstruovány a aktualizovány webové stránky sdružení 
www.mallorn.cz, včetně jejich strukturování. 
 
Členové sdružení se účastnili přírodovědných akcí, zájezdů a exkurzí zaměřených především na 
mineralogii: 

29.1.2011  Praha, amatérská mineralogická burza 

21.5.2011  Freiberg, mineralogická burza a muzeum minerálů 

17.-19.6.2011 Krušné hory, mineralogická výprava (Krupka, Jeníkov) 

5.-10.7.2011  Slovensko, mineralogický zájezd (Povrazník, Ľubietová, Vysoké Tatry, Dargov, 
Herľany, Dubník) 

23.-27.7.2011  Rakouské Alpy, mineralogický zájezd (Rozrug, Habachtal) 

20.-21.8.2011 Karlovarsko, mineralogický zájezd (Valeč u Podbořan, Karlovy Vary, Krásno, 
SOOS) 

8.10.2011 Freiberg – muzeum minerálů 

29.10.2011 Mnichov – mineralogická burza 

http://www.mineralog.cz
http://www.mallorn.cz
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Účast ve správních řízeních 

Sdružení Mallorn se 5.9.2011 opět přihlásilo k informování o zahajovaných správních řízeních 
u příslušných úřadů státní správy na území Prahy 3, s omezením na plánovanou novou stavební 
zónu v oblasti Nákladového nádraží na Žižkově. Správní úřady v roce 2011 na vymezeném 
území žádné řízení nezahájili. 

Bezpečnost práce s kolektivy dětí a mládeže 

Sdružení Mallorn se podílelo na školení vedoucích kolektivů dětí a mládeže pořádaných 
Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP, kde zajistilo přednášku a zkoušky frekventantů 
v oblasti bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže. V rámci kursu bylo proškoleno a složilo 
zkoušku 7 vedoucích. 
 
Na zakázku CDM ČSOP připravili členové sdružení Mallorn text nové příručky „Bezpečnostní 
pravidla činností s dětmi a mládeží“ se zapracováním všech novelizací zákonů a navazujících 
právních předpisů. 

Další a vedlejší činnosti 

V rámci další činnosti zajišťovalo sdružení Mallorn i jiné práce a aktivity, jako např. textových 
a grafických zakázkách projektů sdružení Civitas per Populi a Agentura Koniklec, na 
korekturách odborných přírodovědných materiálů sdružení TIMUR a na spolupráci při 
organizaci cyklojízd sdružení Auto*mat. V rámci vedlejších činností zpracovávalo sdružení také 
databázové podklady pro politickou stranu TOP 09 a zajišťovalo úklid domovních prostor 
v domě sídla sdružení. 
 

Zpráva o hospodaření sdružení 
 
Příjmy sdružení: 
prodej výrobků a služeb    62 678,00 Kč 
poplatky akce        1 431,00 Kč 
členské příspěvky       1 080,00 Kč 
úroky            147,12 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem       65 336,12 Kč 
 
Náklady sdružení: 
služby       71 046,40 Kč 
materiál a zboží     76 162,00 Kč 
náklady akcí      28 095,00 Kč 
drobný hmotný majetek    17 767,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     193 070,40 Kč 
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Pokladna, bankovní účet, pohledávky a závazky: 
pokladna        8 238,00 Kč 
bankovní účet    104 796,85 Kč 
závazky             -100 000,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
hospodářský výsledek roku           -127 734,28 Kč 
 
 
 
Majetek celkem: 
peněžní prostředky a ceniny   13 034,85 Kč 
drobný hmotný majetek  209 302,01 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     222 336,86 Kč 
 
Daňový základ dle okruhů činností: 
činnost členská a činnost složek            0,00 Kč 
hlavní činnost                  0,00 Kč 
vedlejší činnost          756,67 Kč 
------------------------------------------------------------- 
celkem            756,67 Kč 
 
 
 

Revizní zpráva 
 
Závěr:   Účetnictví je vedeno průkazným a přehledným způsobem, věrně a pravdivě 

zobrazuje hospodaření sdružení. 
  16.6.2012 

Mgr. David Zámek 
daňový poradce č. 2406 

 

Poděkování 
 
Za spolupráci, pomoc a podporu zejména těmto organizacím: 
Agentura Koniklec, o. s.,Auto*mat, o.s., Centrum pro děti a mládež ČSOP, Civitas per Populi, 
o.s., Úřad MČ Praha 3, TIMUR, o.s., TOP 09 
 
a těmto osobám: 
Petr Bittner, Jan Chlubna, Štěpán Jůza, Miroslav Khodl, Michal Kulík, Jaroslava Kutá, David 
Lein, Miroslav Lupač, Václava Naskosová, Michael Pondělíček, Natálie Tomková 


