Mallorn
Výroční zpráva 2015

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:
Adresa sídla:
Telefon:
Datová schránka:
e-mail:
www:

Mallorn, z. s.
Chelčického 12/1130, 130 00 Praha 3
723 589 170 (předseda)
uyzidq5
mallorn@mallorn.cz
www.mallorn.cz

Právní forma:
Vznik:

spolek
4. 6. 2002

IČ:
DIČ:
Registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů:

265 93 751
CZ 265 93 751
000 164 88 / 001 / 02 / S

Bankovní účet:

FIO banka
29 00 65 46 90 / 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.
Zakládajícími členy sdružení, nyní spolku, byli:
Jan Kutý, Jiří Kutý, David Lein, David Mareš a Petr Štěpán
K 31. 12. 2015 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 15.4.2014 zvolila
předseda spolku
Jan Kutý
1. místopředseda
Mgr. Michael Pondělíček
2. místopředseda
Bc. Petr Bittner

na dobu
na dobu
na dobu

od 15. 4.2014 do 15. 4.2020
od 15. 4.2014 do 15. 4.2018
od 15. 4.2014 do 15. 4.2016

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 2015 neměl žádné zaměstnance.
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Projekty a činnost spolku
Sdružení Mallorn, nyní zapsaný spolek, vzniklo v polovině roku 2002, a má tedy za sebou třináct
a půl roku činnosti. Rok 2015 pokračoval v návaznosti na rok předchozí aktivní činností spolku.
Spolek se účastnil správních řízení na Praze 3 a pořádal mineralogické akce. V ekonomické
oblasti spolek hospodařil se ziskem 18 tisíc Kč a obdržel dar ve výši 15 tisíc Kč od Jana Kutého
(viz zpráva o hospodaření).
Zájmová činnost členů spolku – hlavní činnost
Zájmová činnost členů spolku se soustředí převážně na mineralogii. Počet akcí byl v roce 2015
oproti předchozímu roku nižší, z rodinných důvodů vedení spolku.
Členové spolku se účastnili jedenácti přírodovědných akcí, zájezdů a exkurzí:
24.1.2015

Praha, amatérská mineralogická burza

27.2.–1.3.2015

Mineralogická burza GEOSVĚT

4.–6.4.2015

Novopacko

7.–11.5.2015

Jeseníky

23.5.2015

Účast na exkurzi mineralogické sekce Společnosti národního muzea

24.5.2015

Železáky u Svárova

13.–14.6.2015

Krušné hory

22.11.2015

Lomy severovýchodních Čech

4.–5.12.2015

Hurá akce na vltavíny

6.12.2015

Mineralogická burza Svět minerálů

13.12.2015

Burza minerálů v Městské stanici mladých přírodovědců

28.12.2015

Svárovská lípa – další hurá akce

Podrobnosti, účast a fotografie k akcím jsou na http://www.mallorn.cz/kde-jsme-byli/.
Spolek Mallorn pokračoval v práci na odborné rešerši právního rámce sběru minerálů v ČR.
Původně plánovaný termín publikace bohužel nebyl dodržen. Článek a závěry budou zveřejněny
pravděpodobně až v roce 2016.
Spolek Mallorn zajišťoval sponzorsky provoz domény www.mineralog.cz pro mineralogickou
sekci Společnosti Národního muzea v Praze. V rámci tohoto webu byl zahájen projekt zveřejnění
titulních stran sborníků mineralogických přednášek z let 1962 až 1995, kterých vyšlo celkem
219. Dalším pokračováním by mělo být vytvoření rejstříků a získání souhlasů autorů ke
zveřejnění skenů plného obsahu těchto sborníků.
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V průběhu roku pokračovala digitalizace mineralogické literatury knihovny spolku Mallorn, aby
byla k dispozici všem členům spolku v elektronické podobě. V současné době je takto
digitalizováno již 414 titulů.
V rámci zpracování lokalit do google mapy bylo do konce roku zaneseno 796 převážně českých
a slovenských lokalit, včetně rešerše na literaturu a vyznačením dat revizí těchto lokalit. Mapa je
přístupná členům spolku.
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 se spolek Mallorn přihlásil k zahajovaným řízením
v oblasti záměrů těžby břidličných plynů v oblasti Středočeského kraje. Podrobnosti na
http://www.mallorn.cz/projekty/stophf/.
Správní orgány Prahy 3 nám v roce 2015 oznámily zahájení 45 správních řízení. V rámci
oznámených záměrů jsme se přihlásili k účasti v 11 řízeních, u většiny jsme stanovisko
protokolovali při místním šetření, jedno stanovisko jsme vydali písemně. K rozhodnutím úřadu
jsme neměli námitek. Spolupráce s Odborem životního prostředí Prahy 3 je na výborné úrovni.
Zapojili jsme se do projektů výstavby v oblasti Červeného dvora, ve spolupráci s místním
sdružením. Naším dodatečným vstupem do řízení, když byl náš spolek opomenut stavebním
úřadem, jsme umožnili dohodu spolku Náš Třebešín s investorem na určitých ústupcích
a kompromisech.
Spolek Mallorn se účastní územního řízení revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, kde navrhl
řadu změn, úprav a doplnění projektu, které by nejen zkvalitnily záměr, ale navíc by mohly
i zajistit financování tohoto projektu z dalších fondů a tím umožnit i jeho realizovatelnost.
V závěru roku jsme zjistili, že Odbor výstavby Prahy 3 vedl a vydal územní rozhodnutí
o výstavbě v areálu Nákladového nádraží Žižkov, přičemž měl za to, že nás vyrozuměl o jeho
zahájení veřejnou vyhláškou. Proti tomuto postupu jsme podali odvolání, které nebylo ještě
rozhodnuto.
Další a vedlejší činnosti
V rámci další činnosti zajišťoval spolek Mallorn i jiné práce a aktivity, jako např. projekční práci
pro firmu AMEPRA, s. r. o., spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.,
a spolupráci při organizaci kurzů in-line bruslení s panem Petrem Šatavou.
V rámci vedlejších činností zpracovával spolek také databázové podklady a archivaci dokumentů
pro politickou stranu TOP 09, dále služby zpracování účetní dokumentace a zajišťoval úklid
domovních prostor v domě sídla spolku.
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Zpráva o hospodaření spolku
Příjmy spolku:
prodej výrobků a služeb
73 650,00 Kč
poplatky akce
488,00 Kč
dary
15 000,00 Kč
členské příspěvky
1 500,00 Kč
-------------------------------------------------------------celkem
90 638,00 Kč
Náklady spolku:
služby
34 477,00 Kč
materiál a zboží
8 465,00 Kč
náklady akcí
8 638,00 Kč
drobný hmotný majetek
20 979,00 Kč
-------------------------------------------------------------celkem
72 559,00 Kč
Výsledek hospodaření v roce

18 079,00 Kč

Pokladna, bankovní účet, pohledávky a závazky:
pokladna
10 535,00 Kč
bankovní účet
67 245,42 Kč
-------------------------------------------------------------peněžní majetek celkem
77 780,42 Kč
Majetek celkem:
peněžní prostředky a ceniny
77 780,42 Kč
drobný hmotný majetek
122 852,23 Kč
-------------------------------------------------------------celkem
200 632,65 Kč
Daňový základ dle okruhů činností:
činnost členská a činnost složek
- 10 093,96 Kč
hlavní činnost
- 46 288,59 Kč
vedlejší činnost
57 961,56 Kč
-------------------------------------------------------------celkem
57 961,56 Kč

Revizní zpráva
Závěr:
Účetnictví je vedeno průkazným a přehledným způsobem, hospodaření sdružení přes drobné
nedostatky zobrazuje věrně a pravdivě.
Vypracoval 9. 2. 2016

Mgr. David Zámek
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Poděkování
Za spolupráci, pomoc a podporu zejména těmto organizacím:
Agentura Koniklec, o. p. s.
AMEPRA, s. r. o.
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
DDM Nová Paka
Spolek Náš Třebešín
Společnost Národního muzea v Praze – mineralogická sekce
Úřad MČ Praha 3
TOP 09
Za vstřícnost a umožnění mineralogických sběrů vedení těchto lomů a organizací:
Dobet, spol. s r. o., lom Mariánská skála v Ústí nad Labem
Slezský kámen, a. s., Nový lom u Černé Vody
EKOZIS, spol. s r. o., lom Hraběšice – Krásné
Kámen Zbraslav, a. s., kamenolom Dobkovičky
Weiss spol. s r. o., lom Soutěsky
A těmto osobám:
Petr Bittner
Petra Burdová
Jiří Čížek
Vladimír Hofman
Jan Chlubna
Naďa Kafková
Jan Kos
Luděk Kráčmar
Jan Kutý
David Lein
Miroslav Lupač
Václava Naskosová
Vojtěch Novosad
Michael Pondělíček
Petr Šatava
Ondřej Šimunek
David Zámek
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