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Orgány spolku
●

Schůze členů
○ Je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o všech záležitostech určených
stanovami, popř. záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí
○ V roce 2018 se sešla schůze 16.3. a 8.10.

●

Rada spolku
Je výkonným orgánem spolku, který je odpovědný schůzi členů, jejíž rozhodnutí
naplňuje.
○ Složení rady k 31.12.2018:
■ 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 a 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) a členem rady UNHfree.net z.s. (IČ 2
 66 50 118).

●

Revizor spolku
Od 26.5.2017 tuto činnost vykonává Pavel Frolík

Činnost v roce 2018

Členové
K 31.12.2018 měl Spolek bubakov.net 3015 členů.

Síťové aktivity
Hlavní aktivitou spolku je budování a provoz komunitní elektronické sítě s přístupem k
internetu pro své členy. Největším zátěžovým testem pro komunitní síť bylo provádění
stavebních prací na ZŠ v Novém Strašecí, které si svými neodbornými zásahy do
infrastuktury spolku vyžádalo nemalé úsilí jak servisních techniků, tak dobrovolníků z řad
členů spolku.
Stručný souhrn 2018
● konektivita
○ nová smlouva s dodavatelem konektivity (ha-vel internet s. r. o.)
● páteřní síť
○ nově optická trasa Nové Strašecí - Řevničov (CETIN)
○ přechod k novému poskytovateli optická trasa Nové Strašecí - Lány (CETIN)
○ navýšení propustnosti trasy Stochov - Mšecké Žehrovice na 2 Gbps
● optická část sítě
○ započala obnova optické sítě v Rakovnickém sídlišti
○ rekonstrukce budovy bývalé Tesly v NS narušena optická propojka směr
Zelenobarák
● přístupová bezdrátová síť
○ navýšení kapacity v Rudě
○ postupné obměňování vysílačů do AC

Komunitní aktivity
Mimo budování a údržby komunitní sítě, se náš spolek angažoval při pořádání dalších
kulturních a vzdělávacích akcích. Zde uvádíme několik z nich
Motýli na chvíli
V říjnu 2018 se prostory komunitního centra Bubáček staly domovem pro tropické motýli.
Kukly dorazily z Velké Británie jedna z místností se stala jejich tropickým domovem. Během
jejich krátkého života je stihlo zhlédnout přes 1000 návštěvníků z řad našich členů a jejich
rodinných příslušníků.

Bubákov čte
Členové a jejich rodinní příslušníci společně s dalšími dobrovolníky vybírají zajímavé tituly,
napíší upoutávku pro web našeho spolku. Jedinou odměnou je jim jeden výtisk vybrané
knihy. Ten druhý putuje do novostrašecké a třetí do rudské knihovny (u některých knih je
zvolen odlišný způsob). V roce 2018 se tak dostalo u 85 titulů:
Labyrint pohybu
Slohovník aneb Praha má styl
Od jeskyně ke katedrále
Vybírat a posuzovat: Literární kritika a interpretace v období normalizace
Dva roky, osm měsíců a osmadvacet nocí
Dánská občanská válka 2018-24
Osamělý chodec
Opravář osudů
Hvězdy české sci-fi
Sedmá funkce jazyka
Chtělo by to nový jména

Nudge (ŠTouch)
Můj zrádce
Arnošt Lustig. Krásně jsem si početl
Magor a jeho doba
Doppler
Skutečný život Sebastiana Knighta
Problém tří těles
Temný les
Přijde kůň do baru
Blackout
Jeho temné esence I - Zlatý kompas
Jeho temné esence II - Jedinečný nůž
Jeho temné esence III - Jantarové kukátko
Dnešek není naposled
Myšlení rychlé a pomalé
Hřbitovní hlína
Muž a žena
Africká zima
Raději zešílet v divočině
Prostá pravda
Putování jednoho slona
Prázdniny
Roční období
Velmi osobní kniha o zdraví
Najednou někdo klepe na dveře
Všechny jejich lži
Transport na věčnost
Předposlední vlak
Slepá mapa
Sapiens. Úchvatný i úděsný příběh lidstva
Dívka, která chtěla zachránit knížky
Děti za to stojí!
O konečnosti
Ferdinand I.
Zápis o evropskou nadvládu
Rotmistr Anton Schmid
Američtí bohové

Kniha Tutáč
Svět, který není
Vzpomínka na zemi
Želvou proti zdi
Ilustrované včelařství
Za tajemstvím pohádek: Proč a jak je číst v dnešní době
Morfologie pohádky a jiné studie
Veselí
Budiž voda
Účetnictví mezi tradicí a racionalitou
Jiný TGM
Svatá Barbora
Rozdělený svět
To že byl život?
Obhajoba šílencova
Hod mrtvou labutí
Hipík
Neboj se vrátit domů
H2O a poklad oka
Mistr sportu skáče z dortu
Medvědín
My proti vám
Malý Mikuláš: původní komiks
Dějiny Skandinávie
Poetismus
Žena a muž v rodině
Ztracené vesnice, opuštění lidé
Co byla normalizace
Svatý Vintíř
Triumf průměrného člověka
Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
Zemřít na jaře
Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939
Raoul Taburin
Marcelín Pivoňka
Balkán ve 20. století
U Božího mlýna

Komunitní centrum Bubáček
Všichni členové mají možnost využívat prostor pro setkávání s přáteli a dalšími členy v
Bubáčku. V roce 2018 proběhla první část rekonstrukce a centrum bylo vybaveno i novým
nábytkem.
Pěvecký sbor Musica NoStra
V Bubáčku probíhají zkoušky pěveckého sboru z řad našich členů a jejich rodinných
příslušníků.
Podpora technického vzdělávání na školách
Již pravidelně podporujeme novostrašeckou základní školu v pořádání exkurzí do science
center.
Science Café ve Strašecí
Přednášky a diskuse s vědci v kavárnách
● leden
○ Historický příběh Albánie
Mgr. Přemysl Vinš, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
● únor
○ Listím ku zdraví
Eliška Selinger, Česká veganské společnosti
● březen
○ Naši fekální společníci aneb Nikdy nejsme sami
RNDr. Monika Cahová, Ph.D., Ústav pro klinickou a experimentální medicínu
(IKEM), Praha
● duben
○ Animals studies – zvířata jako inspirace
Tereza Vandrovcová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
● listopad
○ CIzí slova v češtině
Karel Oliva, bývalý ředitel ÚJČ Akademie věd České republiky
Setkání ve Strašecí a Dětská scéna ve Strašecí
Krajské divadelní přehlídky, při jejichž 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 NoStraDivadlem a
městem Novým Strašecím.

Sledovanitv.cz
V síti spolku běží pro každého člena služba sledovanítv.cz s rozšířenou nabídkou TV
programů.
Vzdělávání a setkávání
Zúčastňovali jsme se telekomunikačních konferencí a workshopů (Kam kráčejí
telekomunikační sítě, NGA sítě apod.).

Struktura výdajů v roce 2018

Výzvy pro rok 2019
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 - využívání
vysokokapacitních spojů mezi AP , podpora členů a jejich navyšování rychlosti (např
podpora AC antén)
● komunitní aktivity - zkvalitňování a rozšiřování
● Bubákov čte
● preventivní akce první pomoci
● modernizace komunitního centra II. etapa

