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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 zapsaným spolkem pro ochranu přírody, životního prostředí, lidských práv 
a občanských menšin. 

Identifikace organizace 
Název:       Mallorn, z. s. 
Adresa sídla:      Chelčického 12/1130, 130 00 Praha 3 
Telefon:      +420 723 589 170 (předseda) 
Datová schránka:     uyzidq5 
e-mail:       mallorn@mallorn.cz 
www:       www.mallorn.cz 
 
Právní forma:      spolek 
Vznik:       4. 6. 2002 
 
IČ:       26593751 
DIČ:       CZ 26593751 
Registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00016488 / 001 / 02 / S 
 
Bankovní účet:     FIO banka 
       2900654690 / 2010 

Struktura organizace 
Organizace je strukturována s důrazem na akceschopnost, kdy je hlavní díl odpovědnosti za 
běžnou činnost svěřen adresně konkrétním pověřeným členům. 
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází jednou za rok.  
K 31. 12. 2020 tvořilo členskou základnu 6 řádných a 5 přidružených členů. 
 
Výkonným orgánem spolku je tříčlenná Rada. Funkční doba člena Rady je šest let, každé dva 
roky se volí jeden člen Rady. 
 
Členská schůze dne 07.4.2016 zvolila 
2. místopředsedu Bc. Petra Bittnera   na dobu od 07.4.2016  do 15.4.2022 
Členská schůze dne 10.4.2018 zvolila 
1. místopředsedu Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. na dobu od 10.4.2018  do 15.4.2024 
Členská schůze dne 27.4.2020 zvolila 
předsedu spolku Jana Kutého    na dobu od 27.4.2020  do 27.4.2026 
 
Každý člen Rady je oprávněn jednat samostatně jménem spolku, činit jménem spolku právní 
úkony a brát na spolek právně platné závazky. 
 
Spolek Mallorn v roce 2020 neměl žádné zaměstnance. 
 

mailto:mallorn@mallorn.cz
http://www.mallorn.cz
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Projekty a činnost spolku 
Sdružení Mallorn, nyní zapsaný spolek, vzniklo v polovině roku 2002, a má tedy za sebou 
osmnáct a půl roku činnosti. Rok 2020 byl poznamenán koronavirovou pandemií, zejména 
v podzimním období. Přesto byl počet mineralogických akcí výrazně vyšší nežli v předchozím 
roce. Spolek se též účastnil správních řízení na Praze 3. Spolek hospodařil se ztrátou 22 tisíc Kč. 

Zájmová činnost členů spolku – hlavní činnost 

Zájmová činnost členů spolku se soustředí převážně na mineralogii. 
 
Členové spolku se účastnili 18 přírodovědných akcí, zájezdů a exkurzí: 

25. 1. 2020   16. ročník Amatérské burzy minerálů v ZŠ Brigádníků v Praze 

3. – 8. 3. 2020  Elba 

3. 5. 2020  Novopacko 

8. –9. 5. 2020  Pustý vrch 

24. 5. 2020  České středohoří 

11. – 14. 6. 2020 Krušné Hory – západ 

20. 6. 2020  5. ročník Amatérské burzy minerálů v Říčanech 

27. 6. 2020  Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea 

11. – 12. 7. 2020 Na východ od Prahy 

4. 7. 2020  Rokle u Kadaně 

9. 7. 2020  Rokle u Kadaně 

18. 7. 2020  Rokle u Kadaně 

28. 7. – 2. 8. 2020 Moravské kamení 

6. 8. 2020  Bochovice 

29. 8. 2020  Mineralogická burza Vinařice u Kladna 

12. 9. 2020  Rokle u Kadaně 

27. 9. 2020  Chřenovice, Kozohlody a Golčův Jeníkov 

22. 12. 2020  Vinařice a Příbram 

Podrobnosti, 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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Výjimečné mineralogické úspěchy jsme v roce 2020 zaznamenali při sběru aragonitových 
pseudoachátů v Rokli u Kadaně a nálezem rozpadlé žíly hradbového ametystu u Bochovic. 
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V roce 2020 byla mineralogická dílna spolku v běžném provozu. Sestavili jsme velkou, 
padesátitunovou štípačku a pořídili nový motor k leštičce kamenů. Pro práci v lomech jsme 
pořídili bateriovou úhlovou brusku s diamantovým kotoučem, výkonné vrtací kladivo a drobné 
elektrické nářadí do dílny. Pro identifikaci radioaktivních minerálů jsme pořídili Geigerův čítač 
radioaktivity a na čištění vzorků jsme zakoupili větší ultrazvukovou čističku. Investovali jsme 
také do aktualizace software a pořídili jsme skener na diapozitivy. Přebytky minerálů z depozitu 
jsme rozdali na mineralogických besedách Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. 

Spolek Mallorn i v tomto roce zajišťoval sponzorsky provoz domény www.mineralog.cz pro 
Mineralogickou sekci Společnosti Národního muzea v Praze. 
Nadále pokračuje digitalizace mineralogické literatury knihovny spolku Mallorn, aby byla 
k dispozici všem členům spolku v elektronické podobě. Zejména díky knihovně našeho člena 
Luďka Kráčmara se podařilo digitalizovat dalších 108 titulů, takže máme digitalizováno již 631 
titulů. 
V rámci zpracování lokalit do google mapy jsme v roce 2020 zanesli dalších 90 lokalit, nyní tedy 
interní google mapa obsahuje již 1421 převážně českých a slovenských lokalit, včetně rešerše na 
literaturu a vyznačení dat revizí těchto lokalit. Mapa je přístupná členům spolku. 

Na webových stránkách jsme do rubriky https://www.mallorn.cz/rady-a-navody/ nově zařadili 
články: 

- Legislativa mineralogické činnosti 
- Jaké minerály sbírat a jak si zařídit sbírku 

 
Přibyla i nová rubrika „Antikvariát“ https://www.mallorn.cz/antikvariat/ a aktualizována byla 
i rubrika „Prodejna“ https://www.mallorn.cz/prodejna/. 

Účast ve správních řízeních – hlavní činnost 

Spolek Mallorn byl přihlášen k informování o zahajovaných správních řízeních u příslušných 
úřadů státní správy na území Prahy 3. Dále byl spolek Mallorn přihlášen k zahajovaným řízením 
v oblasti zásahů do vodních toků a případných záměrů těžby břidličných plynů v oblasti 
Středočeského kraje. 

Správní orgány Prahy 3 nám v roce 2020 oznámily zahájení 53 správních řízení. V rámci 
oznámených záměrů jsme se přihlásili k účasti ve třech řízeních a ke dvěma z nich jsme vydali 
stanovisko, které úřad akceptoval. K následným rozhodnutím úřadu jsme neměli námitek. 
Správní soud nám zamítl žalobu z počátku roku 2019 proti rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 3, 
resp. Magistrátu hl. m. Prahy ve věci stavby Viktoria Žižkov Center. Proti rozsudku správního 
soudu jsme podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Další a vedlejší činnosti 

V rámci další činnosti zajišťoval spolek Mallorn i jiné práce a aktivity, jako např. spolupráci se 
spolkem Světlo pro svět – Light for the World, z. s. a Mgr. Michaelem Pondělíčkem, Ph.D. 
V rámci vedlejších činností vykonával spolek administrativní služby, konzultace v ochraně 
přírody a životního prostředí, zpracování účetní dokumentace a zajišťoval úklid domovních 
prostor v domě sídla spolku.  

http://www.mineralog.cz
https://www.mallorn.cz/rady-a-navody/
https://www.mallorn.cz/antikvariat/
https://www.mallorn.cz/prodejna/
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Zpráva o hospodaření spolku 
Příjmy spolku: 
prodej výrobků a služeb    37 900,00 Kč 
členské příspěvky       1 250,00 Kč 
dary     196 777,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     235 927,00 Kč 
 
Náklady spolku: 
materiál a zboží     81 237,89 Kč 
služby       31 477,29 Kč 
náklady akcí      31 746,00 Kč 
drobný hmotný majetek  113 234,08 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     257 695,26 Kč 
 
Výsledek hospodaření v roce   -21 768,26 Kč 
 
Pokladna, bankovní účet, pohledávky a závazky: 
pokladna        9 229,00 Kč 
bankovní účet      51 281,98 Kč 
závazky     -10 000,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
peněžní majetek celkem               50 510,98 Kč 
 
Majetek celkem: 
peněžní prostředky a ceniny    50 510,98 Kč 
drobný hmotný majetek  213 600,72 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     264 111,70 Kč 
 
Daňový základ dle okruhů činností: 
činnost členská a činnost složek - 31 733,96 Kč 
hlavní činnost             - 220 715,50 Kč 
vedlejší činnost      32 653,20 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem       32 653,20 Kč 

Revizní zpráva 
Závěr: 
Účetnictví spolku jako celek je vedeno průkazným a přehledným způsobem, poskytuje věrný 
obraz stavu majetku a výsledku hospodaření. 
Vypracoval 20. 2. 2021       Mgr. David Zámek 
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Poděkování 
Za poskytnuté dary na činnost spolku: 
 
Jan Kutý   95 000 Kč 
Michael Pondělíček  30 000 Kč 
David Zahradníček  30 000 Kč 
Petr Bittner   20 000 Kč 
Luděk Kráčmar  10 703 Kč 
David Mareš     4 000 Kč 
Roman Brož     3 000 Kč 
Vladimír Hofman    2 074 Kč 
Jan Hošek     2 000 Kč 
 
Za spolupráci, pomoc a podporu zejména těmto organizacím: 
 
Společnost Národního muzea v Praze, z. s. – mineralogická sekce 
Světlo pro svět – Light for the World, z. s. 
Úřad MČ Praha 3 
 
Za vstřícnost a umožnění mineralogických sběrů vedení těchto lomů a organizací: 
 
COLAS CZ – lom Mirošov u Bystřice nad Pernštejnem 
EKOZIS, spol. s.r.o. – lom Hraběšice – Krásné 
ROSA, s.r.o. – lom Předklášteří u Tišnova – Dřínová 
 
A těmto osobám: 
 
Radek Bartoš 
Pavel Bednář 
Petr Bittner 
Roman Brož 
Jiří Čížek 
Michal Glykner 
Petr Havránek 
Vladimír Hofman 
Jan Hošek 
Pavel Janda 
Naďa Kafková 
Luděk Kráčmar 
Jan Kutý 
Pavlína Lisá 
Jiří Lisý 
Miroslav Lupač 
Ivan Mareš 
Václava Naskosová 
Miroslav Novák 
Michael Pondělíček 
David Zahradníček 
David Zámek 


