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Technologie jsou naší budoucností, a proto je velmi důležité podporovat mladé lidi v 

jejich používání a prohlubování znalostí. To, že mobilní telefony nejsou pouze na 

hraní, ale mohou sloužit i jako pracovní nástroj, se rozhodl dokázat jeden ze studentů 

SPŠ sdělovací techniky.  

 

Student 4. ročníku Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Panské ulici, pan Jan 

Hegar, si získal pro svůj projekt dvě jedničky na trhu, společnost LEXXUS, která se 

zabývá prodejem nemovitostí a novostaveb v Praze a okolí, a HTC, výrobce 

mobilních zařízení se specializací na smartphony. Cílem projektu je vytvoření 

profesionálních videí pro společnost LEXXUS pomocí kapesní techniky, která je 

určena primárně pro běžné multimediální vyžití. Protože firma HTC a LEXXUS patří 

mezi společnosti, které nevidí překážky a nebojí se dokázat nemožné, logickým 

vyústěním byla vzájemná spolupráce s účastí mladého talentu, který zkusí tento 

nápad proměnit ve skutečnost.  

Společnost HTC zapůjčila pro projekt dvě zařízení, telefon HTC One M8 a  One M8s. 

Oba telefony vynikají kovovým zpracováním, stereo reproduktory s technologií 

BoomSound, duálním fotoaparátem a k tomu nabízí vysoký výkon, který můžete 

sledovat na FullHD displeji. Verze M8 navíc disponuje fotoaparátem s technologií 

UltraPixel a infračerveným portem, skrze který lze ovládat domácí elektroniku. To 

oceníte především v domácnosti, kde můžete nahradit hned několik dálkových 

ovládání jediným telefonem, který budete mít vždy po ruce. Televizor, domácí kino i 

klimatizace, to vše lze ovládat skrze telefon. 

 

HTC 

Cílem HTC Corporation je přinášet do života dokonalost. Společnost se od svého 

založení v roce 1997 řadí mezi přední inovátory v oblasti chytrých mobilních zařízení a 

technologie virtuální reality. HTC má na svém kontě řadu celosvětově oceněných 

produktů a technologických prvenství včetně ikonické řady telefonů HTC One a HTC 

Desire. Hledání dokonalosti je středem všech aktivit společnosti – od nádherného 

designu a bezchybného zpracování, které inspiruje celý průmysl, po nevšední zážitky 

z mobilních technologií. 

 

Realitní společnost LEXXUS 

Realitní kancelář LEXXUS nabízí širokou nabídku starších a nových bytů, novostaveb v 

developerských projektech, rodinných domů a pozemků v Praze a okolí. Patří více 
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než dvě desítky let k nejvýznamnějším realitním kancelářím v Praze. Lexxus je 

oblíbenou volbou náročných klientů požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky 

za výbornou cenu. V portfoliu společnosti jsou nové rezidenční projekty, nové byty a 

domy, second hand novostavby, rodinné domy na prodej i luxusní nemovitosti k 

prodeji či pronájmu. Pod značkou Lexxus Norton zajišťuje prodej či pronájem 

výhradně luxusních, nadstandardních, a zejména rezidenčních nemovitostí v 

nejlepších lokalitách Prahy a okolí. 
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