Spolek bubakov.net
Zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2016

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 2016 se sešla schůze členů dvakrát - 15.4. a 16.9.

●

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
Kontrolní orgán spolku, který je volen na dva roky. V roce 2016 nebyl tento orgán
obsazen. Poslední revizor byl zvolen 22.2.2013 a mandát mu tak skončil již v roce
2015.

Činnost v roce 2016
1.Členové
K 31.12.2016 měl Spolek bubakov.net 2772 členů, z toho 18 členů seniorů. Právě členové
našeho spolku a jejich členské příspěvky jsou jediným zdrojem financování spolkové
činnosti, a to po celou dobu existenci spolku. Byť od roku 2012 využíváme pro správu sítě
služby servisní organizace, přesto je náš spolek závislý na dobrovolnické práci a vstřícnosti
svých členů, bez nichž by se některé aktivity nedaly vůbec realizovat.

2.Síťové aktivity
Hlavní aktivitou spolku je budování a provoz komunitní elektronické sítě s přístupem k
internetu pro své členy. Mimo běžného rozšiřování optické části sítě či integrace optického
pojítka mezi Novým Strašecím a Lány docházelo ke zkvalitňování i v bezdrátové části, a to s
podporou přechodu stávajících členů na 5GHz technologii. Samostatnou kapitolou je
posilování spojů uvnitř sítě spolku a vytváření záložních tras.
Zvláštností roku 2016 bylo po dlouhé době rozšíření naší komunitní sítě do další obce, a to
Kroučové (červen). V současnosti tak náš spolek působí na území těchto obcí:
● Čelechovice
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Dřevěnkov
Honice
Kačice
Kroučová
Lány
Lodenice
Mšec
Mšecké Žehrovice
Nové Strašecí
Ruda
Rynholec
Řevničov
Slovanka
Stochov
Třtice
Tuchlovice
Vašírov

Nejdůležitější momentem byla příprava přechodu k jinému poskytovateli internetové
konektivity (ha-vel internet s. r. o.), čímž došlo i utlumení naší činnosti v NFX, z.s.p.o.
Významnou jednorázovou akcí byla také mimořádná přeinstalace všech UBNT antén v naší
síti, a to jak na straně spolku tak jednotlivých členů (květen 2016). VIrus motherfucker, tak v
naší stíti měl minimální následky.

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
Komunitní centrum Bubáček
Všichni členové mají možnost využívat prostor pro setkávání s přáteli a dalšími členy v
Bubáčku. Zde se tak vytváří prostor pro různorodé aktivity našich členů a této možnosti je
hojně využíváno. Mimo osobních konzultací členů se servisními techniky (pondělí
dopoledne), se zde scházejí maminky s dětmi s programem, který si vzájemně vytváří
(středeční dílny). Pravidelné jsou již i Mikulášské besídky
Podpora technického vzdělávání na školách
Již pravidelně podporujeme novostrašeckou základní školu v pořádání exkurzí do science
center a ani rok 2016 nebyl výjimkou. V tomto roce se k tomuto projektu připojila i ZŠ
Řevničov. Navíc bylo toto vzdělávání podpořeno i finančními dary (ZŠ Stochov a ZŠ Nové
Strašecí)

Výuka angličtiny
V roce 2016 dobíhaly některé kurzy pro dospělé členy, ale nově se rozjela angličtina pro
nejmenší děti.
Vzájemná pomoc při hlídání dětí
Pravidelně v pondělí a ve středu se v Bubáčku scházely maminky s dětmi a neformálně si
pomáhaly při hlídání svých potomků, aby si mohly zařídit své další osobní záležitosti.
Science Café
Přednášky a diskuse s vědci v kavárnách
● leden 2016 - O kvantovém počítání
● únor 2016 O vývoji televizního vysílání
● březen 2016 - S profesorem Janem Sokolem
● duben 2016 - S profesorkou Helenou Illnerovou
● květen 2016 - Profesionální využití slámy v architektuře
● září 2016 - O fyzikálním chaosu
● říjen 2016 - Zdravotní péče - kdo bude žít a kdo ne?
● listopad 2016 - Krása a nečekaná složitost
● prosinec 2016 - Pravdy a mýty o českém loutkářství
Setkání ve Strašecí a Dětská scéna
Krajské divadelní přehlídky, při jejich pořádání spolupracujeme se Spolkem pro kulturní
činnost NoStraDivadlo.
LAN Party
Přibližně 4 x do roka se konají takové malé reminiscence z počátku spolku, kde se
především hrály po síti hry. LAN Party v Bubáčku tak naleznou vždy to správné prostředí.
Sledovanitv.cz
V síti spolku běží pro každého člena služba sledovanítv.cz s rozšířenou nabídkou, tj. cca 30
TV programů, které může sledovat i zpětně na svém domácím připojení. Vedení spolku je
samo překvapeno, jak je tato služba využívána, přestože je v našich lokalitách solidní signál
i pro pozemní vysílání.
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, podpora muzejní expozice (Muzeum hlavního
města Praha - dům U Zlatého prstenu - dětské muzeum). Prostě hledáme cestu, jak se
neustále zlepšovat, a to jak v komunikaci s našimi členy, tak v komunikaci mimo naší
členskou základnu.
Jídlo
Téměř při každé činnosti hodně jíme nebo alespoň mlsáme. A to dost :-)

Hospodaření v roce 2016
1. Rozvaha
Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celých tisících Kč)

2. Výkaz zisku a ztráty
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celých tisících Kč)

3. Další ukazatele:
31.12.2016
Pokladna
Běžný účet
investiční majetek(022+042)

31.12.2015
17 134,00 Kč

13 608,00 Kč

950 205,67 Kč

1 099 283,20 Kč

10 932 084,18 Kč

9 897 032,84 Kč

Výzvy pro rok 2017
Stále je co zlepšovat a své snahy v roce 2017, 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

