
ZPRAVODAJ ČP AFCEA  č. 1/2021

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA. 

Stalo se

Předně nám dovolte Vás všechny, v tomto jarním čase, srdečně pozdravit a poinformovat Vás o dění v České pobočce AFCEA.

Pracovní skupiny AFCEA jsou navzdory složitému období COVID 19 nadále velice aktivní. Celkový počet online akcí zrealizovaných 
za uplynulý rok pandemie se blíží k číslu 100. Těší nás, že neustále roste Váš zájem o naše akce! A to i proto, že velká část toho, co nás 
čeká v nejbližším období, se bude týkat právě online akcí. 

Dovolujeme si například upozornit na připravovaný e-workshop s čestným viceprezidentem České pobočky AFCEA, panem 
generálporučíkem v.z. Ing. Jiřím Balounem, nyní velvyslancem České republiky v Afghánistánu. Dále nám dovolte upozornit na 
společnou aktivitu pracovních skupin naší pobočky, které připravují programovou náplň třídenní online akce FUTURE CYBER DEFENSE. 
Informace o těchto a dalších akcích přináší tento Zpravodaj.

Připravujeme však i akce s osobní účastí a nově pak akce v hybridním módu, tzn akce s osobní účastí s možností připojení se i online 
formou. Sledujte naše webové stránky, akce a aktuality o pobočce v nich průběžně aktualizujeme.

Přejeme Vám všem a vašim blízkým především pevné zdraví a těšíme se (e)viděnou na našich akcích! 

Rada České pobočky AFCEA

Během prvních měsíců roku 2021 se uskutečnila řada webinářů pracovních skupin ČP AFCEA. 

• Ve dnech 28. 1. 2021, 11. 3. 2021 a 8. 4. 2021 pod vedením pracovní skupiny AFCEA Ochrana obyvatelstva proběhly další díly 
seriálu „Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – perspektiva různých vědních disciplín a oborů“. 

• Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost dne 11. 2. 2021 zorganizovala webinář „RANSOMWARE – jak se připravit a jak 
postupovat, když se s ním setkáme – zkušenosti a doporučení“ a dne 17. 3. 2021 webinář „Řešení KB pro zdravotnictví“ a pro 
studenty několik webinářů z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Všechny webináře lze shlédnout zpětně ze záznamu zde https://afcea.cz/eakce/ nebo zde https://www.cybersecurity.cz/
webinars3.html

Tiskovou zprávu z vyhlášení 2. kola Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti naleznete zde https://www.kybersoutez.
cz/zpravy/SSKB2021_TZ_2kolo.pdf 
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Stane se
• První letošní číslo časopisu Review (01/2021) přináší mimo 

jiné rozhovor s prezidentem ČP AFCEA, panem Tomášem 
Müllerem a regionálním viceprezidentem, panem Petrem 
Jiráskem, více zde https://www.msline.cz/category/ms_
produkce/ms_review_aobp/

• Ve dnech 28. 04. až 30. 04. 2021, vždy od 10:00 do 12:30 
proběhne FUTURE CYBER DEFENSE – ONLINE - třídenní 
odborná akce – soubor bezpečnostních panelových diskusí, 
workshopů, součást mezinárodního projektu FUTURE 
FORCES FORUM. Více zde https://afcea.cz/akce/future-
cyber-defense-online/

• Dne 29. 04. 2021, od 13 hodin proběhne e-workshop s 
velvyslancem České republiky v Afghánistánu, panem Ing. 
Jiřím Balounem, Ph.D., MSc., Mýty versus fakta, současné 
a budoucí výzvy Afghánistánu 21. století. Více informací a 
registrace zde https://afcea.cz/akce/myty-versus-fakta-
soucasne-a-budouci-vyzvy-afghanistanu-21-stoleti/

• Dne 20. 5. 2021 se uskuteční online finále Národní 
(středoškolské) soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. 
Akce, kromě vlastní soutěže, bude doplněna živým vysíláním 
z finálového studia, které bude zahrnovat osvětově-odborné 
diskuse, interview s odborníky, workshopy s autory soutěžních 
úloh, reportáže z probíhajícího finále, a další program. Více 
zde https://www.kybersoutez.cz/

• Dne 10. 6. 2021 by měla dle plánu proběhnout konference 
Ochrana měkkých cílů II. Do konce dubna proběhnou na půdě 
organizátorů akce jednání, v rámci kterých dojde k rozhodnutí 
o organizaci a způsobu konání akce – dle současných 
vládních nařízení. O výsledku jednání vás budeme informovat. 
Více na https://afcea.cz/akce/omc2020/ .

• Agentura komunikačních a informačních systémů ve 
spolupráci s Českou pobočkou AFCEA a pod záštitou 
Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva 
obrany pořádá Konferenci spojovacího vojska AČR 2021, 
která se uskuteční ve dnech 16. a 17. června 2021 v Lipníku 
nad Bečvou. V případě zájmu o partnerskou či individuální 
účast nás prosím kontaktujte na adrese prezident@afcea.cz.  
Více zde https://afcea.cz/v-konference-spojovaciho-vojska-
armady-ceske-republiky/

• Na konci září letošního roku se v Praze uskuteční evropské 
finále ECSC21 - European Cyber Security Challenge. ECSC21 
je významná mezinárodní akce rozvíjející nadnárodní 
spolupráci v rámci vládní strategie „The Country for the 
Future“. Jedním z jejích hlavních cílů akce je prezentovat 
Českou republiku inovativními nápady a zviditelnit ji v 
evropském prostoru. Více informací naleznete na stránkách 
akce www.ecsc2021.cz .

Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz

AFCEA - Česká pobočka AFCEA 
Dolnoměcholupská 1418/12, 
102 00 Praha 10 

Kontaktní osoba:
Tomáš Müller, 
tel.: 724 600 670, email: prezident@afcea.cz
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