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Vstupte do kouzelného svě-
ta Harryho Pottera, jeho přá-
tel a společníků se sérií LEGO
Harry Potter. Mezi Harryho
kamarády najdeme i společní-
ky ze zvířecí říše. Nejznáměj-
ší je bezesporu sněhobílá
sova Hedvika. Vystihněte ma-
gickou osobnost a elegantní
pohyb Hedviky, slavné sněž-
né sovy z filmů s Harrym Pot-
terem.
Sběratelský model Hedvi-

ky od LEGO nabízí zábavný
stavitelský zážitek a skvěle se
vyjímána výstavce. Tentomo-
del tvořený 630 dílky s rozpě-
tím křídel přes 34 cm zachy-
cuje Hedviku v letu, jak doru-
čuje důležitý dopis. Až bude
model hotový, ovládejte po-
hyb kloubových křídel naho-
ru a dolů tím, že budete otá-
čet rukojetí. Sběratelský mo-
del stojí na robustní podložce
s odnímatelnou minifigur-
kou od LEGO Harry Potter
a druhou, menší figurkou
sovy Hedviky s roztaženými
křídly. Tato stavebnice nevy-

žaduje baterie. K ovládání po-
hyblivých křídel slouží pouze
ruční mechanismus na zadní
straně modelu.
Díky srozumitelnému ná-

vodu bude stavění bezproblé-
mové a zábavné. Až si svůj vý-
sledek prohlédnete, budete
na něj patřičně hrdí. Hledá-
te-li parádní dárek nebo zá-

bavný sestavitelný model pro
děti či fanoušky Harryho Pot-
tera bez ohledu na věk, řada
stavebnic LEGO Harry Potter
vám určitě přinese nevyčer-
patelnou porci magické zába-
vy. Stavebnice LEGOHarry Po-
tter Hedvika zakoupíte v in-
ternetovém obchodu Miro-
net.cz za 940 korun.

Model sovy Hedviky je tvořený 630 dílky. MIRONET

Za poslední rok se dramatic-
ky zvýšila základna hráčů po-
čítačových i videoher. Koro-
nakrize uzavřela mnohé ve
svých domovech, kde se lidé
mnohdy zoufale snažili zaba-
vit jakýmkoliv možným způ-
sobem. Proto ti, kteří tu mož-
nost měli, se rozhodli využít
volný čas k tomu, co vždy
chtěli dělat, ale nebyl na to
z pracovních důvodů pro-
stor.
Jak totiž plyne čas, z první

generace počítačových hráčů
jsou již dávno dospělí lidé.
Když tedy dostali příležitost
znovu usednout ke svým na-

dupaným, leč možná málo
využívaným strojům, vrhli
se do virtuálního světa po
hlavě a bez rozmyslu. Počíta-
čové hry totiž už dávno ne-
jsou výsadou dětí nebo mla-
dých. S tím je spojeno globál-
ní skokové zvýšení poptávky
po počítačích, počítačových
komponentech i příslušen-
ství.
Nezpochybnitelné místo

ve sféře počítačového hraní
zaujímá počítačová myš. Na
poli stylových hráčských do-
plňků a příslušenství se větši-
ně velmi rychle vybaví znač-
ka Razer. DeathAdder Essen-

tial je základní herní myš, se
kterou můžete začít budovat
slušné herní vybavení. Optic-
ký senzor s rozlišením 6400
DPI umožňuje rychlé a přes-
né pohyby, které se promíta-
jí do efektivní kontroly nad
průběhem hry, a ergonomic-
ký tvar funguje dobře během
mnoha hodin sezení.
Neváhejte tedy a zapojte

se do světa PC gamingu se
stylovým příslušenstvím od
značky Razer. Myš DeathAd-
der Essential zakoupíte v in-
ternetovém obchodě Miro-
net.cz v rámci akce Bomba
slevy za skvělých 890 korun.

Harry Potter. Lego, co
přenese do pohádky

Organizace Elixír do škol
bude nově působit v Pra-
ze 10, kde otevře další ze
svých regionálních center.
To bude, jako první v repub-
lice, svou činností zaměře-
né na celou oblast přírodo-
vědy.
Centrum Elixíru je prosto-

rem, kde učitelé sdílejí svo-
je zkušenosti s aktivitami,
které v žácích probouzejí
a rozvíjejí zájem o poznávání
a učení.
Setkání se budou konat

pravidelně jednou měsíčně,
v závislosti na situaci
on-line nebo na ZŠ Brigádní-
ků a jsou určena pro pedago-
gy mateřských a základních
škol, gymnázií i středních
škol.
První setkání na téma Zvu-

ky nás baví proběhne dnes
od 15 hodin do 17.30 a účast-
níci se seznámí s tvorbou
zvukové mapy, přírodních
hudebních nástrojů, s bada-
telským deníkem a s Chlad-
niho obrazci. „Budeme spo-
lečně sdílet příklady své

dobré praxe v oblasti
science a zkoušet si badatel-
sky zaměřené aktivity v pří-
rodních vědách. Díky naší
moderní laboratoři vybave-
né různými senzory a robo-
tickými pomůckami bude-
me moci využívat technolo-
gie, a setkání tak jistě za-
ujmou i vyučující informati-
ky nebo vedoucí zájmových
kroužků,“ popisuje Vendu-
la Hráčková, vedoucí centra
a učitelka fyziky a biologie
na ZŠ Brigádníků.
„Velký důraz budeme

klást také na přirozené pro-
pojení přírodních věd s jiný-
mi, zejména uměleckými
předměty. Půjde například
o chemii barev či matemati-
ku v architektuře,“ doplňu-
je Vendula Hráčková.
Jednotlivá setkání povede

společně se svým kolegou
Václavem Fialou, učitelem
chemie a biologie, který byl
za svůj badatelský přístup
k výuce oceněn prestižní
Global Teacher Prize Czech
Republic.

Tip pro hráče MIRONET

Magický dárek
od LEGO

630 kostek II od 10 let
mechanické ovládání II rozpětí 34 cm

LEGO Harry Potter Hedvika

www.mironet.cz

940,-

Každý desátý
prodaný mobil
u O2 podporuje 5G.

O2 pokrývá více než polovinu stanic pražského metra 5G signálem

Operátor O2 pokračuje s dal-
ším rozšiřováním signálu 5G.
Po Praze 2, Praze 6, Kolínu, Bíli-
ně a části Plzně se nyní dočkali
také cestující pražského metra.
O2 nyní pokrývá již 35 stanic
a navazujících tunelů. Zákaz-
níci O2 se tak mohou nově
i v pražském metru připojit
s 5G telefonem k nejmoder-
nější mobilní síti současnosti.
5G signál je nyní dispozici
na trase C v úseku Háje - Ná-

draží Holešovice, na trase B
v úsekuČeskomoravská - Rad-
lická a stanice Nové Butovice
a dále na trase A v úseku Ná-
městí Míru - Dejvická. Pokrý-

vání metra 5G signálem bude
v letošním roce pokračovat.
Aby mohli zákazníci vyzkoušet
všechny výhody spojené s 5G,
je třeba si pořídit telefon, kte-

rý tuto síť podporuje. „Poptáv-
ka po nových 5G telefonech
značně roste, v tuto chvíli nej-
rychlejší 5G síť podporuje ka-
ždý desátý telefon zakoupený
u O2,“ říká Václav Dostál, kte-
rý má v O2 na starosti prodej
mobilních telefonů a dalších
zařízení.
Portfolio 5G se nejvíce rozrůstá
u zařízení s operačním systé-
mem Android. Za poslední
3 měsíce se počet dostup-
ných modelů ztrojnásobil
a jejich prodeje vzrostly
o 1335%. Operátor nyní tes-
tuje i další modely, které brzy
zařadí do nabídky. V únoru se
v nabídce objeví jedna z nej-

dostupnějších 5G novinek
Samsung Galaxy A32 128GB
5G za 7 989Kč, ale zákazníci
budou moci ochutnat i ulti-
mátní parametry Samsung
Galaxy S21 5G. Všechny 5G
modely Samsung získají zá-
kazníci s atraktivním financo-
váním a exkluzivním bonusem
při výměně starého telefonu
za nový.
Velmi žádané jsou také nové
modely Apple iPhone řady
12, které všechny od počátku
prodeje fungují v 5G síti. Kom-
pletní nabídku telefonů, které
podporují 5G v síti O2 najdete
na www.o2.cz/telefony-a-zari-
zeni/5g.

Elixír. Učitelé sdílí
své zkušenosti

Razer. Myš, která zlepší hráčské zážitky


