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Identifikační a kontaktní údaje
Název: Spolek bubakov.net
IČ: 26678641
Sídlo: Havlíčkova 500, 271 01 Nové Strašecí
Telefon: +420 317 471 380
Mail: podpora@bubakov.net
finance@bubakov.net
Chat:

http://irc.bubakov.net

Web:

www.bubakov.net

Datová schránka p4werrx
Číslo účtu:

1029252003 / 2700

Spolkový rejstřík: Spisová značka L 15148
vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku: 27. října 2004

Orgány spolku
●

Schůze členů
○ Je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o všech záležitostech určených
stanovami, popř. záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí
○ V roce 2017 se sešla schůze 26.5.2017 a 16.11.2017

●

Rada spolku
Je výkonným orgánem spolku, který je je odpovědný schůzi členů, jejíž rozhodnutí
naplňuje.
○ Složení rady k 31.12.2016:
■ Miroslav Vachek - předseda spolku
■ Martin Jirkovský - místopředseda spolku
■ Dana Zelenková - místopředsedkyně spolku
■ Pavel Novák - člen rady
■ Radek Zazvonil - člen rady
Pozn. o střetu zájmů: Miroslav Vachek je jednatelem vlastníkem 70% podílu ve
společnosti Blond & Brown s. r. o. (IČ 275 87 916), která pro Spolek bubakov.net
vykonává servisní činnosti na komunitní elektronické síti spolku, a je revizorem
Spolku Křivonet (IČ 270 07154)

●

Revizor spolku
Od 26.5.2017 tuto činnost vykonává Pavel Frolík

Činnost v roce 2017
1.Členové
K 31.8.2017 měl Spolek bubakov.net 2836 členů, z nichž 46 % je z Nového Strašecí,

2.Síťové aktivity
Hlavní aktivitou spolku je budování a provoz komunitní elektronické sítě s přístupem k
internetu pro své členy. Přechod k jinému poskytovateli internetu (konec roku 2016) neměl
žádné negativní dopady ani v novém roce.
Nejvýznamnější výpade dostupnosti naší sítě byl zaznamenán 29.-.30.10.2017, kdy došlo k
plošnému výpadku dodávek elektrické energie v celém regionu, kde náš spolek působí.
Stručný souhrn:
Rozšiřování optické sítě
● v lokalitě Na Spravedlnosti proběhlo rozšíření do nových ulic - příprava na
plné optické spojení k jádru sítě (zatím řešeno přes Siklu)
○ lokalita V Nadávkách (za MŠ U lesíka) - osazeny kabely
● v Novém Strašecí dále založeny chráničky v ulicích B.Němcové, Zahradní a v
části ulice Čsl. armády a Jungmannova
● v Rudě probíhá položení chrániček v Polní ulici
● pokračuje připojování členů na vybudované optické sítě
● revize náměstí a postupné rozšíření k Věžičce (ZUŠ) a směrem k
“Zelenobaráku” (bývalý hotel DUO)
● ve stadiu počátečních úvah též vlastní optické propojení NS - Rynholec Lány - Vašírov a NS - Mšecké Žehrovice
● postupné nasazování 1Gbps switchů v panelových domech a bytovek
● více jako 800 členů má 100+ Mbps připojení
Navýšení kapacity bezdrátových páteřních a záložních spojů
● navýšení NSZŠ - Stochov a NSZŠ - Početka na 2Gbps FD (Siklu)
● Tuchlovice - NS (upgrade Alcoma)
● aktuálně probíhá navyšováni kapacity směrem Mšec, Řevničov (Alcoma)
● posílení záložního spoje ZŠNS - Pojišťovna - Rakovnické sídliště
Přístupová bezdrátová síť
● uvádění v život UBNT AC - fakticky dvojnásobí kapacitu oproti M5
● snížení počtu členů, kteří využívají zastaralou technologii na 2,4GHz (ze 400
na 275)
● v Kroučové byly vybudovány další dva přístupové body, které zlepší
dostupnost naší sítě

Orientační mapa optické sítě v Novém Strašecí

3.Nesíťové aktivity
Mimo budování a údržby komunitní sítě, se náš spolek angažovai při pořádní dalších
kulturních a vzdělávacích akcích. Zde uvádíme několik z nich
Bubákov čte
Členové a jejich rodinní příslušníci společně se dalšími dobrovolníky vybírají zajímavé tituly,
napíší upoutávku pro web našeho spolku. Jedinou odměnou je jim jeden výtisk vybrané
knihy. Ten druhý putuje do novostrašecké knihovny. Do října se tak stalo u 36 knih.
Komunitní centrum Bubáček
Všichni členové mají možnost využívat prostor pro setkávání s přáteli a dalšími členy v
Bubáčku. Plánována rekontrukce.

Podpora technického vzdělávání na školách
Již pravidelně podporujeme novostrašeckou základní školu v pořádání exkurzí do science
center - IQ Landia Liberec.
Science Café
Přednášky a diskuse s vědci v kavárnách
● leden
○ Pravdy a mýty o českém loutkářství - Mgr. Nina Malíková, odborná asistentka
na Akademii múzických umění v Praze, DAMU, katedra alternativního a
loutkového divadla
● únor
○ Člověk a civilizace, produkce potravin a trvalá udržitelnost - Ing. Perla
Kuchtová, Ph.D., odborná asistentka KRV, FAPPZ České zemědělské
univerzity v Praze
● březen
○ Od mikroskopických zákonů kvantové mechaniky k makroskopickým
vlastnostem látek - Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D., Fyzikální ústav Akademie
věd
● duben
○ O dějinách astronavigace - Pavel Scheirich, Astronomický ústav Akademie
věd České republiky
● květen
○ Nové formy přenosu energie mezi molekulami - RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. z
Ústavu fyzikální chemie, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
● září
○ Psychotropní látky a experimenty s LSD - RNDr. Milan Dundr, CSc., pedagog
a přírodovědec
● říjen
○ Chaos v lidských službách - Ing. Milan Petrák, datový analytik
Setkání ve Strašecí a Dětská scéna
Krajské divadelní přehlídky, při jejich pořádání spolupracujeme se Spolkem pro kulturní
činnost NoStraDivadlo. I letos došlo na organizační pomoc z řad našich členů a bezúročnou
půjčku od našeho spolku (k datu sepsání zprávy již byla vrácena) k financování obou
přehlídek, jež jsme spolupořádali se Spolkem pro kulturní činnost NoStaDivadlem a městem
Novým Strašecím
Sledovanitv.cz
V síti spolku běží pro každého člena služba sledovanítv.cz s rozšířenou nabídkou, tj. cca 30
TV programů. Od října si zájemci o zpětné přehrávání musí u sledovanitv.cz (provozovatel)
tuto službu zaplatit.
Vzdělávání a setkávání
Zúčastňovali jsme se telekomunikačních konferencí a workshopů (Kam kráčejí
telekomunikační sítě, NGA sítě apod.), ale i vzdělávacích akcí mimo oblast elektronické
komunikace - workshopy pro pedagogy.
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Výzvy pro rok 2018
Stále je co zlepšovat a své snahy v roce 2018, a zde jsou některé z oblastí, kterým se
chceme věnovat
● rozšiřování a zkvalitňování komunitní elektronické sítě spolku
● aplikace směrnice na ochranu osobních údajů
● komunitní aktivity - zkvalitňování a rozšiřování
● Bubákov čte
● modernizace komunitního centra
● vnitřní řád

….a tak si držme palce

