ZPRAVODAJ ČP AFCEA č. 2/2019
Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA,
ještě než se všichni rozjedeme na prázdniny, pojďme se na chvíli poohlédnout po tom, co se vše událo ve druhém čtvrtletí
tohoto roku…a že toho nebylo málo…! Dovolte nám na tomto místě a touto cestou poděkovat všem aktivním AFCEA členům a všem
dalším našim podporovatelům. Úsilí, které vkládají do aktivit naší pobočky a akcí jednotlivých pracovních skupin, je obdivuhodné!
Děkujeme!
Během prázdnin se jako již tradičně budeme věnovat přípravě národního týmu Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti,
který nás bude v říjnu reprezentovat na evropském finále v Rumunsku. Kromě toho bude léto plné příprav na podzimní AFCEA akce.
Začneme hned v září, kdy se uskuteční již sedmým rokem seminář Kybernetická bezpečnost. Ten již tradičně organizuje AFCEA
pracovní skupina Kybernetická bezpečnost ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Přípravy akcí ale hlásí i další pracovní skupiny, AFCEA pracovní skupina Inteligence i Ochrana obyvatelstva. Kromě toho
organizujeme celou řadu dalších akcí, seminářů, konferencí, kulatých stolů… Bližší informace o naší poprázdninové činnosti
naleznete v letním Zpravodaji.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné prázdniny, hodně teplého slunce, letní pohody a klidu, a ať se všichni následně vrátíme
v pořádku a odpočinutí do našich domovů! V září se s Vámi těšíme na viděnou!
Rada České pobočky AFCEA

Stalo se
• Dne 2. 4. se konala výroční valná hromada České pobočky
AFCEA. Na ní bylo zvoleno nové vedení ČP AFCEA
i schváleno nové programové zaměření pobočky. Kromě
toho byli jmenováni tři noví čestní vice-prezidenti ČP AFCEA.
Více na afcea.cz
• Prestižní časopis European Security&Defence ve svém
novém čísle zveřejnil článek Petra Jiráska, předsedy pracovní
skupiny Kybernetická bezpečnost, více na afcea.cz.
• Dne 17. 4. se na Policejní akademii ČR v Praze uskutečnil
bezpečnostní seminář SECURITY AUTOMATION 4.0, více na
afcea.cz.
• Česká pobočka AFCEA, resp. její pracovní skupina
Kybernetická bezpečnost zorganizovala dne 25. 4. na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně finále 3. ročníku
Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, více
na afcea.cz. V rámci finále se pak uskutečnil doprovodný
program, více informací zde.
• Finále 3. ročníku Středoškolské soutěže vám zprostředkováváme ve video podobě. Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem, kteří se do 3. ročníku soutěže zapojili! Video
reportáž zhlédnete zde.

• 14.–16. 5. se v USA konal Baltimore TechNet Cyber 2019.
Zástupci armády, průmyslu a akademické sféry diskutovali
novou strategii budování odolnosti a ochrany sítí. Více
informací viz events.afcea.org.
• Dne 15. 5. se zástupci České pobočky AFCEA a soutěžního
výboru Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti
aktivně zapojili do akce Army den. Novinkou letošního
ročníku se stal Cybertlon, v rámci kterého si každý soutěžící
mohl vyzkoušet svoje dešifrovací schopnosti ve spojitosti
se svými fyzickými schopnostmi i schopnostmi spolupráce
v týmu.
• 20.–22. 5. se uskutečnila v norském Oslu mezinárodní
konference NITEC 2019, kterou organizovala AFCEA
International a agentura NCIA. V tomto roce se konference
zaměřila na rozvoj technologických řešení a obchodních
praktik s cílem posílit operace NATO od jihu až za severní
polární kruh. Více informací nitec19.com.
• Dne 18. 6. se uskutečnil bezpečnostní seminář pracovní
skupiny AFCEA Kybernetická bezpečnost Dvoufázová
autorizace a dvoufaktorová autentizace aneb hlídání
administrátorů, více na afcea.cz

Stane se
• V současnosti připravujeme český národní Kybertým na
Evropské finále kybernetické soutěže (ECSC – Europe
an Cyber Security Challenge), které se uskuteční 9.–10. 9.,
v Rumunské Bukurešti. Této tradiční soutěže, která je pod
záštitou Evropské agentury pro komunikační a informační
bezpečnost (ENISA) se každoročně účastní více jak 22
národních týmů z celé Evropy. Český tým bude tvořit 10
soutěžících, složených se středoškolských a vysokoškolských
studentů, kteří prošli národním finále Kybersoutěže. Český
národní Kybertým připravujeme společně s Centrem ITU pro
kybernetickou bezpečnost ČVUT, Kybernetickým polygonem
(KYPO) Masarykovy univerzity, a řadou dalších pracovišť
z vládního a soukromého sektoru. Více informací na
www.kybersoutez.cz
• V září 2019 bude zahájen již 4. ročník Středoškolské soutěže
v kybernetické bezpečnosti pro střední školy. Do organizování
soutěže je možné se zapojit partnersky i osobním přispěním
během přípravy a konání soutěže. Zapojme se, ať je nás co
nejvíce! Další informace na www.kybersoutez.cz
• 26. 9. pořádá pracovní skupina Kybernetická bezpečnost
seminář Kybernetická bezpečnost VII. Více naleznete na
afcea.cz.
• Na říjen 2019, evropský měsíc kybernetické bezpečnosti
(ECSM), připravuje Pracovní skupina kybernetické

bezpečnosti workshop na téma sítě nové generace
– 5G a kybernetická bezpečnost. Více informací na
www.cybersecurity.cz.
• 23.–24. 10. pořádá v Bratislavě Slovenská pobočka AFCEA
Technet Europe pod záštitou Ministerstva obrany SR. Jedná
se o druhé nejvýznamnější setkání AFCEA Europe. Hlavními
tématy budou aktuální operační výzvy a technologické
inovace v NATO a členských zemích EU, se zaměřením na
interoperabilitu.
• 4.–5. 11. se v hotelu DAP v Praze uskuteční konference
SCADA 2019. Česká pobočka AFCEA a její pracovní skupina
programově zajišťuje tuto v pořadí již druhou konferenci.
Hlavními tématy budou bezpečnostní aspekty průmyslu 4.0
a automatizace dopravy. Podrobnosti naleznete a průběžně
se aktualizují na www.future-forces-forum.org.
• V listopadu plánuje pracovní skupina Inteligence seminář
Od dat ke znalostem II. Témata semináře a jeho program se
připravuje. Sledujte naše webové stránky www.afcea.cz
• Podpořte naše pracovní skupiny AFCEA Kybernetická
bezpečnost,
Inteligence
a
Ochrana
obyvatelstva!
Budeme rádi za Vaše aktivní zapojení, příspěvky, témata
a další spolupráci!
Kontaktujte nás emailem: prezident@afcea.cz.

Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz
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