
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spolek bubakov.net 
Zpráva o činnosti a hospodaření  

za rok 2019 
  



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 

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 
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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 2019 se sešla schůze 29.3. a 13.9. 

 
● Rada spolku 

Je výkonným orgánem spolku, který je odpovědný schůzi členů, jejíž rozhodnutí 
naplňuje. 

○ Složení rady k 31.12.2019: 
■ 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 členem rady 
UNHfree.net z.s. (IČ 266 50 118). 

 
● Revizor spolku 

Od 26.5.2017 tuto činnost vykonává Pavel Frolík  



Činnost v roce 2019 

 

Členové 
K 31.12.2018 měl Spolek bubakov.net 3094 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 2019 

●  páteřní síť 
○ rozšiřování páteřní sítě pomocí spojů Siklu - Baldachyn, Bytovky Řevničov 
○ testování možností 80GHz spojů Ericsson a Siklu s reálnou kapacitou 10 

Gbps na 4,5km 
● optická část sítě, síťování 

○ obnova optické sítě v Rakovnickém sídlišti 
○ rekonstrukce budovy optické propojky budova bývalé valé Tesly - 

Zelenobarák 
○ optické převěsy mezi bytovými domy v SKN Stochov 
○ vaření většího množství kabelů v ZSNS a AP Věžák 

● přístupová bezdrátová síť 
○ navýšení kapacity v Rudě z 400Mbps na 1Gbps 
○ využití spojů Mimosa v 24GHz - Pecínov, Pojišťovna, Nádražní, Lesní, 

Traktorka, Nosek 
○ stabilizace spojení na AP v Kačici pomocí spojů v 10 GHz 
○ postupné obměňování vysílačů do AC 
○ rušení vysílačů v 2,4GHz 



 

Komunitní aktivity 
Mimo budování a údržby komunitní sítě, se náš spolek angažoval při pořádání dalších 
kulturních a vzdělávacích akcích. Zde uvádíme několik z nich 
 
Dopravní hřiště 
V závěru školního roku 2019/2020 proběhla v Novém Strašecí akce pro děti na I. stupni 
zdejší ZŠ zaměřená na dopravní výchovu. Bylo nainstalováno mobilní dopravní hřiště a děti 
se tak mohly bezpečně vyzkoušet, jak se chovat v silničním provozu jako chodec a jako 
cyklista. 
 

  
 
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 74 titulů: 
 

● Vlci 
● Moudrost vlků 
● Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě  
● Byl to můj osud 
● Český jazykový atlas 
● Fotografování - Podrobný průvodce pro nadšence i začínající profesionály 
● Alenčin sen aneb Jak funguje mozek 
● Český ráj 
● První republika 1918 – 1938 



● Konec podzimu 
● 1918. Rozpad Rakouska-Uherska. Vznik Československa 
● Ve jménu Otce (i Syna) 
● Nulorožec 
● Nejlepší víkend 
● Manuál pro uklízečky 
● Osud tažných ptáků 
● Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946 
● Všechno dopadne jinak 
● Mezi svými 
● Příběh o lásce a tmě 
● Faktomluva 
● Druhá derivace touhy 
● Rituál turínského koně 
● Tiché roky 
● Dějiny umění v českých zemích 800-2000 
● Sloni žijí do sta 
● Žár 
● Pokušení být šťastní 
● Za sklem 
● Všichni lžou 
● Pražské jaro 
● Chraň nás Pánbůh před Finem 
● Miss Exitus 
● Borovicové ostrovy 
● Lidice: Zrození symbolu 
● Kniha prachu I 
● Český tramping v časech formování a rozmachu 
● Katedrála viditelná a neviditelná 
● Náhlá smrt 
● Kar 
● Hodiny z olova 
● Nebe, peklo, ráj 
● Pohyby ledu 
● Gen - o dědičnosti v našich osudech 
● Rozhodování 
● Dívka, která upíjela měsíc 
● Akvárium 
● Ostrovy 
● Serotonin 
● Všichni mají pravdu 
● Hádanky a hlavolamy Nikoly Tesly 
● Je-li toto člověk 
● Středověká Morava 
● Jan Lucemburský 
● Dítě v síti 



● Vzdělání jako provokace 
● Není místa pro malé sny 
● Mezi mýty a minarety 
● Podstata gotiky 
● Tyll 
● 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo 
● Samuraj 
● Rudý kříž 
● Tři patra 
● Letní lži 
● Krysy Jejího Veličenstva 
● Máme na vybranou 
● Nežádoucí svědek 
● Až zhasneme 
● U devíti draků 
● Tak takéto básne píše hevier 
● Skleněný pokoj 
● Nasadit vlastní kůži 
● Deník knihkupce 

 
 
Komunitní centrum Bubáček 
Všichni členové mají možnost využívat prostor pro setkávání s přáteli a dalšími členy v 
Bubáčku a této možnosti hojně využívají. V roce 2019 proběhla poslední etapa rekonstrukce 
sídla spolku. 
 
Pěvecký sbor Musica NoStra 
V Bubáčku probíhaly zkoušky pěveckého sboru z řad našich členů a jejich rodinných 
příslušníků. 
 
Podpora technického vzdělávání na školách 
Již pravidelně podporujeme novostrašeckou a řevničovskou základní školu v pořádání 
exkurzí do science center. Novostrašecké ZŠ byla zapůjčena navíc i multifunkční tiskárna. 
 
Science Café ve Strašecí 
Přednášky a diskuse s vědci v kavárnách 

● 29/1: Význam hydrologie v rámci měnícího se klimatu 
● 19/02: Geoderma aneb Živý plášť Matky Země 
● 26/03: O virtuální a rozšířené realitě 
● 23/04: O teorii relativity 
● 28/05: Etologie goril v podmínkách ZOO Praha 

Děkujeme Michalovi Drtinovi, který akci organizačně zaštiťoval. Aktivitu bychom rádi opět 
restartovali. 
 
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 má každý z členů možnost využít službu sledovanítv.cz s rozšířenou nabídkou 
TV programů.  
 
Společenské akce 
V rámci našeho regionu jsme podpořili konání nejrůznější společenských akcí. Např. ve 
spolupráci s SDH v Lánech a Novém Strašecí jsme podpořili konání plesů. Obdobně jsme 
spolupracovali i s Římskokatolickou farností a Muzeum TGM v NOvém Strašecí. Podíleli 
jsme se také na pořádání novostrašecké části Tuchlovické pouti. 
Započaly přípravy i na pořádání Novostrašeckého plesu v roce 2020 ve spolupráci s 
novostrašeckou farností. 
 
Vzdělávání a setkávání 
Zúčastňovali jsme se telekomunikačních konferencí a workshopů (Kam kráčejí 
telekomunikační sítě, NGA sítě, Futurtec apod.). 
 
  



Hospodaření v roce 2019 

 

 



Náklady dle druhu 

 


