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

MALLORN je občanské sdružení pro ochranu přírody, životního prostředí, lidských práv a
občanských menšin.
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MALLORN, o.s.
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http://mallorn.cz
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Vznik:
Registrace MV ČR:

občanské sdružení
4.6.2002
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IČO:
DIČ:
Registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů:

265 93 751
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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 jsou:
Jan Kutý, Jiří Kutý, David Lein, David Mareš a Petr Štěpán
K 31.12.2002 tvořili členskou základnu
řádní členové:
Jan Kutý, Jiří Kutý, David Lein, David Mareš a Petr Štěpán
přidružení členové:
Mgr. Michael Pondělíček, Jan Suchý, Ing. Ondřej Šimunek a doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.

Výkonným orgánem sdružení je tříčlenná Rada. Funkční doba člena Rady je šest let, každé dva
roky se volí jeden člen Rady. Ustavující členská schůze dne 6.6.2002 zvolila členy Rady
sdružení:
předseda
1. místopředseda
2. místopředseda

Jan Kutý
na dobu
Jiří Kutý
na dobu
David Mareš na dobu

od 6.6.2002
od 6.6.2002
od 6.6.2002

do 6.6.2008
do 6.6.2006
do 6.6.2004

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 2002 nemělo profesionální pracovníky, ani pracovníky v civilní
službě.
Projekty a činnost sdružení:
Sdružení MALLORN vzniklo v polovině roku 2002 a má tedy za sebou první půlrok
činnosti. Prvním úkolem sdružení bylo zajistit pro jeho činnost a práci stabilní podmínky jednak
organizační (sdružení přijalo organizační řád, zásady hospodaření a návazné vnitřní předpisy) a
jednak ekonomické. V ekonomické oblasti sdružení výrazně předstihlo původní plán (viz. zpráva
o hospodaření).
ÚČAST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH
Sdružení MALLORN se přihlásilo k informování o zahajovaných správních řízeních u
příslušných úřadů státní správy na území Prahy 3, okresu Praha – západ a okresu Beroun.
V rámci toho jsme obdrželi 44 oznámení o zahájení správních řízení. Sdružení MALLORN se
přihlásilo do 8 z těchto řízení jako účastník. Ve 4 z těchto řízení jsme k záměru vydali kladné
stanovisko, ve 4 záporné. V jednom z řízení jsme podali odvolání, v jednom došlo ke schválení
záměru přes naše negativní stanovisko, dvě zbývající řízení přešla do roku 2003.
MANAGEMENT CHKO ČESKÝ KRAS
Sdružení MALLORN obdrželo od Správy CHKO Český kras zakázku na údržbu hraničního
značení Chráněné krajinné oblasti, některých Národních přírodních rezervací a Přírodních
rezervací.
POMOC PO POVODNÍCH
Sdružení MALLORN zajišťovalo brigádní a organizační pomoc při úklidu škod po povodních
v povodí řeky Berounky v CHKO Český kras ve spolupráci se Správou CHKO a obcí Karlštejn.
PŘÍRUČKA „BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA ČINNOSTÍ S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Sdružení MALLORN se organizačně podílelo na přípravě uvedené příručky vydané CDM ČSOP
a Českou radou dětí a mládeže v nákladu 5500 výtisků pro sdružení pracující s dětmi a mládeží.
KOOPERACE PROJEKTU „SNĚM DĚTÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
Sdružení MALLORN se podílelo na technickoorganizačním zajištění tohoto projektu Agentury
Koniklec, zejména zajišťuje předtiskovou přípravu zpravodajů, informačních a propagačních
materiálů.

KOOPERACE PRO SPRÁVU CHKO ČESKÝ KRAS
Sdružení MALLORN zajišťovalo pro Správu Chráněné krajinné oblasti Český kras pomocné a
technické práce v rámci propagace, administrativy, průzkumů, úklidu a v rámci projektu
NATURA 2000.
KOOPERACE PROJEKTŮ 01/71. ZO ČSOP KONIKLEC
Sdružení MALLORN se podílelo na technicko organizačních činnostech při přípravě a realizaci
projektů 01/71. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec – „Informační
centrum Státního fondu pro životní prostředí“ a „Agenda 21 pro Prahu“.
PSYCHOSOCIÁLNÍ A KRIZOVÁ POMOC
Sdružení MALLORN poskytuje psychosociální a krizovou pomoc v rámci podpory a ochrany
lidských práv a občanských menšin a to v rámci internetového kontaktu (e-maily, chat) i
osobních pohovorů. V rámci psychosociální a krizové pomoci členové sdružení nehonorovaně
odpracovali 457 hodin.
AKTIVNÍ NÁPLŇ VOLNÉHO ČASU ČLENŮ A PŘÁTEL SDRUŽENÍ
Sdružení MALLORN pořádalo pro své členy, přátele a známé akce a aktivity v podobě
víkendových tématických akcí. V roce 2002 takto sdružení uspořádalo šest víkendových akcí
zaměřených na pobyt v přírodě, poznávání chráněných území a sběr minerálů. Sdružení též
uspořádalo silvestrovsko novoroční pobyt v Jeseníkách.
VEDLEJŠÍ ČINNOSTI
V rámci vedlejší činnosti zajišťovalo sdružení MALLORN další práce a aktivity, jako např.
vedení účetní dokumentace občanského sdružení Společnost pro pomoc při Huntingtonově
chorobě, zpracování stanov a vnitřních předpisů občanského sdružení Malý princ, zajištění
úklidu domu v sídle sdružení, atp.
Zpráva o hospodaření sdružení:
Příjmy sdružení:
prodej výrobků a služeb
244 478,70 Kč
příjmy z reklamy
5 000,00 Kč
poplatky na akce
1 775,00 Kč
dary, příspěvky
4 000,00 Kč
členské příspěvky
880,00 Kč
úroky
40,04 Kč
-------------------------------------------------------------celkem
256 173,74 Kč
Náklady sdružení:
materiál a zboží
50 512,50 Kč
služby
49 502,70 Kč
náklady akcí
9 073,10 Kč
drobný hmotný majetek
61 787,80 Kč
občerstvení
381,20 Kč
ostatní výdaje
1 417,00 Kč
-------------------------------------------------------------celkem
172 674,30 Kč

Pokladna, bankovní účet, pohledávky a závazky:
pokladna
5 940,00 Kč
bankovní účet
89 559,44 Kč
závazky
12 000,00 Kč
-------------------------------------------------------------hospodářský výsledek roku
83 499,44 Kč
Majetek celkem:
peněžní prostředky a ceniny
83 499,44 Kč
drobný hmotný majetek
61 787,80 Kč
-------------------------------------------------------------celkem
145 287,24 Kč
Daňový základ dle okruhů činností:
činnost členská a činnost složek
-9 909,64 Kč
hlavní činnost
35 406,36 Kč
vedlejší činnost
53 463,88 Kč
------------------------------------------------------------celkem
83 499,44 Kč
Revizní zpráva:

Poděkování:
Za finanční pomoc, podporu a sponzoring:
Obec Karlštejn – příspěvek na úklid po povodních 2002
Golf resort Karlštejn a.s. – příspěvek na úklid po povodních 2003
Golf resort Karlštejn a.s. – příspěvek na úklid po povodních 2002
Velkolom Čertovy schody, a.s. – příspěvek na úklid po povodních 2002

15 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč

Za spolupráci, pomoc a podporu
těmto organizacím:
Agentura Koniklec o.s., Centrum pro děti a mládež ČSOP, 01/71. ZO ČSOP Koniklec
o.s., DDM Nová Paka, Golf resort Karlštejn a.s., Malý princ o.s., Obec Karlštejn, Místní úřad
Praha 3, Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě o.s., Správa CHKO Český kras,
Velkolom Čertovy schody a.s.
a těmto osobám:
Bc. Petr Bittner, Václav Bratrych, Vladimír Dolejš, Aleš Horáček, Pavel Krajíček, Ing.
Michal Kulík, Jaroslava Kutá, David Lein, Ing. Vojen Ložek, Jiří Lukš, Miroslav Lupač, Ondřej
Martinek, Ing. Vojtěch Matějček, Mgr. Michael Pondělíček, Miloš Seifert, Jiří Skořepa, Ing.
Ondřej Šimunek, Václava Šrajerová, doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc., Milan Včelák, Martin
Žák, MUDr. Jana Židovská, Csc.

