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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 2020 se sešla schůze 30.4., 2.10., 27.11.

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

○ Složení rady k 1.1.2020
■ Martin Jirkovský - místopředseda spolku, od 1.12.2020 předseda
■ Dana Zelenková - místopředsedkyně spolku
■ Pavel Novák - člen rady
■ Miroslav Vachek - předseda spolku
■ Radek Zazvonil - člen rady

○ Složení rady k 1.12.2020
■ Martin Jirkovský - předseda spolku
■ Dana Zelenková - místopředsedkyně spolku
■ Pavel Novák - 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 2020

Členové
K 31.12.2020 měl Spolek bubakov.net 3172 členů.

Aktivity
Hlavní aktivitou spolku stále zůstává budování a provoz komunitní elektronické sítě s
přístupem k internetu pro své členy - zde se předpokládá zvýšená aktivita členů v rámci
brigád.

Mimo budování a údržby komunitní sítě, se chtěl náš spolek angažovat při pořádání dalších
kulturních a vzdělávacích akcích. Zde uvádíme několik z nich

Dopravní hřiště
V dubnu 2020 měla proběhnout  v Novém Strašecí akce pro děti na I. stupni zdejší ZŠ a MŠ
zaměřená na dopravní výchovu. Vzhledem k situaci ohledně šíření Covid-19 , která v danou
dobu panovala, nebyla akce dosud provedena.

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. Další výtisky putují do novostrašecké, rudské a řevničovské knihovny. V roce 2020 se
tak stalo u 61 titulů:

● Poslušnost vůči autoritě
● O čertovi
● Jeden z nás je na řadě
● Jeden z nás lže
● Harmonia caelestis
● Deník se sl. Inivkou
● Povolání Šedá
● Slast
● Neboj
● Jan Žižka
● Kukačka
● Prašina



● Prašina II
● Baletky
● Otevřený prostor
● Psychologie davu
● Kompas
● Digitální minimalismus
● Náš Cone Island
● Bizarní povídky
● Prezident lidskosti. Životní příběh Emila Háchy
● Wenjack
● Neutěšenci
● Chtěl jsem mlčet
● Prvotřídní hajzl
● Miss Ex-Jugoslávie
● Čau uprchlíci
● Slepé skvrny
● Chyťte Žida!
● Srdcová dáma
● I´m your man život Leonarda Cohena
● Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět
● Lidský los
● Šikmý kostel
● O udatných skutcích norských křižáků
● Životní terno
● Smrt v zádech
● Severin
● Věci, kterých jsem se nezbavil
● Plachetnice na vinětách
● Sociálně úspěšní psychopati
● Robert Šlachta - Třicet let pod přísahou
● Umyvadlo plné vajglů
● Dva životy pana Perla
● Svatá hlava
● Slavnost bezvýznamnosti
● Praskliny
● Foukneš do pěny
● Bhútán, má láska
● Jako v nebi, jenže jinak
● Spolubydlící
● Dějiny divadla
● Ahoj socho
● Jedno obyčejný léto
● Malá noční žranice
● Děvčata První republiky
● Shakespearova Anglie
● Nachové plachty
● Vánoční příběhy
● Hornické vdovy
● Zuzanin dech

Zároveň byly poskytnuty knihy pro prvňáčky a recitační soutěže v počtu 204ks.



Komunitní centrum Bubáček
Všichni členové mají možnost využívat prostor pro setkávání s přáteli a dalšími členy v
Bubáčku a této možnosti využívají.

Podpora technického vzdělávání na školách
Již pravidelně podporujeme novostrašeckou a řevničovskou základní školu v pořádání
exkurzí do science center což v roce 2020 bylo znemožněno. A proto podpora proběhla
formou darování technického zařízení.

Science Café ve Strašecí
V souvislosti s pandemií Covid-19 byl cyklus v roce 2020 přerušen.

Setkání ve Strašecí a Dětská scéna ve Strašecí
Krajské divadelní přehlídky, při jejichž pořádání spolupracujeme se Spolkem pro kulturní
činnost NoStraDivadlo letos neprobíhaly z výše uvedených důvodů s Covid-19.

Sledovanitv.cz
V síti spolku má každý z členů možnost využít službu sledovanítv.cz s rozšířenou nabídkou
TV programů.

Společenské akce
Novostrašecký ples se uskutečnil 21.2.2020. Mimo tance a hudby čekala na přítomné např.
soutěž ve vázání motýlků a každý příchozí si mohl pořídit fotografii s kýmkoliv, kdo nebyl
proti, ale byl po ruce.



Vzdělávání a setkávání
Zúčastnili jsme se telekomunikačních konferencí a workshopů (Kam kráčejí telekomunikační
sítě), byť jen jednou to nebylo online (Plzeň)..



Hospodaření v roce 2020




