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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) 
Datová schránka:     uyzidq5 
e-mail:       mallorn@mallorn.cz 
www:       www.mallorn.cz 
       www.mineralog.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 
 
Členská schůze dne 10.7.2012 zvolila 
2. místopředseda Bc. Petr Bittner  na dobu od 10.  7.2012   do 10.  7.2018 
 

mailto:mallorn@mallorn.cz
http://www.mallorn.cz
http://www.mineralog.cz


[  4  ]   

 
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 2012 nemělo žádné zaměstnance. 

Projekty a činnost sdružení 
Sdružení Mallorn vzniklo v polovině roku 2002, a má tedy za sebou deset a půl roku činnosti. 
Rok 2012 pokračoval v návaznosti na rok předchozí aktivní činností sdružení. Sdružení se 
účastnilo správních řízeních na Praze 3 a pořádalo mineralogické akce. V ekonomické oblasti 
sdružení hospodařilo se ziskem 80 tisíc Kč (viz zpráva o hospodaření). 

Zájmová činnost členů sdružení 

Zájmová činnost členů sdružení se nadále soustředí převážně na mineralogii. Záměr projektu 
webové aplikace pro amatérské mineralogy byl však pro rizika plynoucí ze zveřejňování lokalit 
zastaven.  
 
Členové sdružení se účastnili čtrnácti přírodovědných akcí, zájezdů a exkurzí zaměřených 
především na mineralogii: 
28.1.2012   Praha, amatérská mineralogická burza 

16.-18.3.2012   Mineralogická burza Geosvět 

23.3.2012    Jihočeské vltavíny 

31.3.2012    Mineralogická burza ve Stanici mladých přírodovědců v Praze 

1.4.2012   Linhorka a Číčov 

7.-8.4.2012   Lomy v Podkrkonoší 

28.-29.4.2012  Lokality Českého středohoří 

5.-8.5.2012  Do Jeseníků a zase zpátky (okruh) 

18.5.2012  Žižkovský „Fajn den“ 

29.-30.7.2012  Krušné hory 

25.-31.8.2012  Slovensko 

6.-7.10.2012  Krušné hory II 

27.10.2012  Mineralogická burza Mnichov 

2.-4.11.2012  Čáslavsko 

Podrobnoti, účast a fotografie k akcím jsou na http://www.mallorn.cz/kde-jsme-byli/. 

http://www.mallorn.cz/kde-jsme-byli/
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Účast ve správních řízeních 

Sdružení Mallorn bylo přihlášeno k informování o zahajovaných správních řízeních 
u příslušných úřadů státní správy na území Prahy 3. Oproti roku předešlému rozšířilo svou 
přihlášku na účast v řízeních o kácení a významných stavbách. Dále se sdružení Mallorn 
přihlásilo k zahajovaným řízením v oblasti záměrů těžby břidličných plynů v oblasti 
Středočeského kraje. 
 
Správní orgány Prahy 3 nám v roce 2012 oznámili zahájení osmi správních řízení, z toho sedmi 
záměrů kácení na území Prahy 3 a jednoho záměru těžby štěrkopísku v Černuci, k čemuž se však 
naše sdružení žádostí o informace nepřihlašovalo. V rámci oznámení záměrů jsme se přihlásili 
k účasti v jednom řízení, k rozhodnutí ve věci jsme neměli námitek. 

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 byly proškoleni a složili 
zkoušku 4 vedoucí. 

Další a vedlejší činnosti 

V rámci další činnosti zajišťovalo sdružení Mallorn i jiné práce a aktivity, jako např. terénní 
práce pro ROJ-MK, spol. s.r.o., textové a grafické zakázky projektů sdružení Civitas per Populi a 
Agentura Koniklec a spolupráci při organizaci kurzů inline bruslení s panem Petrem Šatavou. 
V rámci vedlejších činností zpracovávalo sdružení také databázové podklady a archivaci 
dokumentů pro politickou stranu TOP 09, dále služby zpracování účetní dokumentace a 
zajišťovalo úklid domovních prostor v domě sídla sdružení. 
 

Zpráva o hospodaření sdružení 
Příjmy sdružení: 
prodej výrobků a služeb  154 540,00 Kč 
členské příspěvky          360,00 Kč 
úroky            143,38 Kč 
dary       25 000,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     180 043,38 Kč 
 
Náklady sdružení: 
služby       53 429,05 Kč 
materiál a zboží       2 238,00 Kč 
náklady akcí        6 522,00 Kč 
drobný hmotný majetek    35 000,00 Kč 
občerstvení        2 414,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem       99 603,05 Kč 
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Pokladna, bankovní účet, pohledávky a závazky: 
pokladna        4 393,00 Kč 
bankovní účet      89 082,18 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
hospodářský výsledek roku               93 475,18 Kč 
 
Majetek celkem: 
peněžní prostředky a ceniny    93 475,18 Kč 
drobný hmotný majetek  137 834.95 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     231 310,13 Kč 
 
Daňový základ dle okruhů činností: 
činnost členská a činnost složek            0,00 Kč 
hlavní činnost         44 627,28 Kč 
vedlejší činnost     22 659,08 Kč 
------------------------------------------------------------- 
celkem       67 286,36 Kč 
 

Revizní zpráva 
 
Závěr:   Účetnictví je vedeno průkazným a přehledným způsobem, hospodaření sdružení 

zobrazuje věrně a pravdivě. 
  10.3.2013    Mgr. David Zámek 

daňový poradce č. 2406 

Poděkování 
 
Za spolupráci, pomoc a podporu zejména těmto organizacím: 

Agentura Koniklec, o. s., Centrum pro děti a mládež ČSOP, Civitas per Populi, o.s., Mladí 
ochránci přírody, o.s., Remedium, o.s., ROJ-MK, spol. s.r.o., Úřad MČ Praha 3, TOP 09 
 
a těmto osobám: 

Petr Bittner, Jan Chlubna, Petra Kadlečková, Michal Kulík, Jaroslava Kutá, David Lein, 
Miroslav Lupač, Václava Naskosová, Michael Pondělíček, Petr Šatava, David Zámek 
 
Za povolení vstupů do lomů při mineralogických exkurzích: 
 
DOBET, spol. s.r.o., kamenolom Mariánská skála u Ústí nad Labem, 
ČNES dopravní stavby, a.s., kamenolom Těchlovice. 
RALUX, spol. s.r.o., lom Žulová 
Českomoravský štěrk, a.s. – kamenolom Libodřice 
Primátor města Karlovy Vary (vstup do říčky Teplé u Vřídla) 
 
 


