Vážení sousedé,
dovolte, abych Vám představil neziskové občanské sdružení JM-Net, nabízející připojení k
internetu za členský příspěvek od 150 Kč měsíčně.
Sdružení JM-Net má v současné době v Praze (a v oblastech na jih od ní) zhruba 500
připojených členů. Sdružení připojení nabízí většinou ve 2.4GHz a 5GHz bezdrátových pásmech, v
Praze je ale k dispozici i připojení pomocí optického kabelu dosahujícího až pohádkové gigabitové
rychlosti, které prozatím nemá konkurenci ani mezi komerčními poskytovateli internetu.
JM-Net je amatérský spolek profesionálů z oboru IT a zároveň nadšenců do výpočetní
techniky i komunikací. O společnou síť se tak starají lidé, kteří vědí co dělají a díky zápalu pro věc
dokáží kvalitu připojení „vyšroubovat“ na maximum. JM-Net ale nesdružuje pouze profesionály,
jedním z jeho cílů je i šíření IT vzdělanosti, a proto je pro členy připraven online chat nebo telefonní
linka.
Neziskovost je základním kamenem celého spolku. Veškeré vybrané členské příspěvky putují
na společný transparentní účet sdružení. O nutných výdajích rozhodují samotní členové rovnými
hlasy na pravidelných valných hromadách. Sdružení tak nepřichází o peníze za platy zaměstnanců ani
o peníze na zisk pro vrcholné managery.
Výhodou sdružení jsou i jím poskytované přidané služby. Na síti funguje např. online video,
které zaznamená zvolený pořad, který s možností stažení uchová v archivu po dobu 3 měsíců. Za
zmínku stojí i IP televize, kterou si mohou do svých počítačů členové pouštět. Mnohé zaujme i IP
telefonování, které není vázáno na žádný paušál a je možno ho zřídit k současnému telefonnímu
přístroji. Každý člen se může připojit se svým notebookem na všech vysílačích v síti (aktuální číslo je
61) a třeba i na lavičce v parku si tak přečíst svou poštu nebo sledovat již zmíněnou IP televizi.
Náklady na zřízení připojení se pohybují od 100 korun (v případě domovního připojení
kabelovým rozvodem) do cca 1200 korun (v případě připojení pomocí bezdrátového zařízení).

Pokud byste měli o členství ve sdružení zájem, kontaktujte nás prosím na telefonu
774 238 006 nebo emailu admin33@volny.cz
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