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y   Společnost RS 
Components podpořila 
soutěž mladých kybernetiků 
v Liberci – KyberRobot 2020

Společnost RS Components (RS) podpo-
řila soutěž pro mladé techniky KyberRobot 
2020. Třináctý ročník této veřejné soutěže 
pořádala Fakulta mechatroniky, informatiky 
a mezioborových studií Technické univer-
zity v Liberci (FM TUL). Soutěž se konala 
v sobotu 25. ledna 2020. Zúčastnilo se jí více 
než šedesát projektů postavených jednotlivci 
či malými týmy dětí a mládeže ze základních 
a středních škol z celé České republiky. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích: Robot záchra-
nář a Robot pomocník člověka. Každá měla 
dvě věkové skupiny – mladší a starší žáci. 
Zřejmě nejnáročnější úkol stál před soutěží-
cími s roboty záchranáři. Na jejich díla čeka-
la trať připomínající bludiště. Některé kon-
strukce zvládly dojezd do cíle hladce, jiným 
se tolik nedařilo, nicméně nasazení mladých 

konstruktérů bylo nezměrné. Přítomní rodiče 
také vytvořili fantastickou atmosféru. Na závěr 
soutěžního dne se konalo slavnostní vyhláše-
ní vítězů v aule univerzity. Rozdávaly se kni-
hy, poukázky na nákup technických výrobků či 
stavebnice a další užitečné dárky. Každý vítěz 
odešel s diplomem. Kromě zástupců Technické 
Univerzity Liberec se předávání zúčastnili pří-
tomní sponzoři, včetně Martina Marka, člena 
vedení společnosti RS Components.

Martin Marek se vyjádřil k otázce, proč 
právě jeho firma podporuje podobné soutě-
že: „Soutěže tohoto typu podporujeme, pro-
tože víme, jak je pro nás důležité podporovat 
technický rozvoj mládeže. Prohlubující se au-
tomatizace, trendy IIoT a zavádění koncepce 
Industry 4.0 vytváří budoucí poptávku po ta-
lentech. Jejich jádro leží právě v dnešní mladé 
generaci. Chceme motivovat tyto začínající 
konstruktéry k uskutečnění zajímavých pro-
jektů v naději, že někteří z nich budou chtít 
realizovat své nápady i v naší firmě.“
[Tisková zpráva RS Components, 20. února 2020.]

(ed)

  Acronis nabízí zdarma 
řešení pro podporu práce 
z domova

Acronis nabízí v reakci na současnou pan-
demii koronaviru všem poskytovatelům IT 
služeb zdarma své řešení Acronis Cyber Files 
Cloud, podnikový nástroj pro sdílení a syn-
chronizaci souborů, a to až do 31. červen-
ce 2020. Prostřednictvím vlastních služeb tak 
poskytovatelé mohou pomoci svým firemním 
zákazníkům s rychlým přechodem na práci 
z domova při vysoké úrovni zabezpečení dů-
ležitých podnikových dat.

Navíc všichni noví zákazníci Acronis Cy-
ber Cloud přidaní po 18. březnu budou až do 
31. července mít zdarma i služby cloudového 
zálohování. Více informací o platformě Acro-
nis Cyber Cloud: https://www.acronis.cz/pro-
dukt/acronis-data-cloud/.
[Tisková zpráva MYR Com municat ion, 
19. 3. 2020.]
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