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Krajská knihovna bude hostit Cybershow, zájemci se mohou hlásit přes internet 

Organizátoři Cybershow spouštějí registraci už v těchto dnech, přestože akce samotná se 

bude konat až 10. 11. 2020. Každoročně je o ni totiž velký zájem za stran odborné i laické 

veřejnosti. Návštěvníky nečeká žádné suché teoretické vysvětlování pojmů, ale skutečná show 

plná názorných ukázek a hackování v reálném čase, přímo před jejich očima. „Ukážeme 

například, proč jsou nebezpečné volné wi-fi sítě nebo jak si zabezpečit domácí síť. Účastníci 

se dozví kolik práce dá hackerovi proniknout do routeru, počítače či mobilního telefonu. 

Vysvětlíme proč antivirus nemusí stačit a jak snadno můžete přijít o svou identitu,“ přiblížil 

témata Cybershow jeden z přednášejících, specialista na internetové bezpečí Roman Kohout, 

který společně s hackerem Otakarem Klepšem celou akci povedou.   

Dopoledne od 9 hodin bude show určena pro odbornou veřejnost z řad pedagogů, preventistů, 

vychovatelů a dalších, odpoledne od 17 hodin je program zaměřen na laickou veřejnost, 

především rodiče, seniory, ale i další zájemce o bezpečný internet.„Vstup na obě akce je 

zdarma, je ale nutné se registrovat na webových stránkách www.fbifest.cz,“ sděluje Michaela 

Kožíšková, projektová manažerka spolku You connected, který Cybershow ve spolupráci 

s Krajskou knihovnou Karlovy Vary připravuje. Akce se bude konat pod záštitou hejtmana 

Karlovarského kraje Petra Kubise.  

Cybershow je součástí celé řady vzdělávacích akcí, které se konají v rámci Festivalu 

bezpečného internetu. Hlavním koordinátorem akcí je Národní úřad pro kybernetickou 

bezpečnost. Partnery festivalu jsou O2, CESNET, CZ.NIC, Ambis, CZ.NIC, e-bezpečí a 

další.  

Cílem celého Festivalu bezpečného internetu je přinášet návštěvníkům trendy a rady z oblasti 

kybernetické bezpečnosti, které mohou uplatnit v osobním i profesním životě. Na své si přijdou 

IT pracovníci, právníci, ale i učitelé nebo rodiče. Letošní festival zavítá například do Prahy, 

Karlových Varů, Olomouce nebo třeba Uherského Hradiště či Hradce Králové. Kompletní výpis 

událostí, které k letošnímu festivalu patří, je od zveřejněn na webových stránkách 

www.fbifest.cz. Veškeré aktivity, které se uskuteční pod hlavičkou festivalu, jsou pro 

návštěvníky bezplatné. 

S letošním ročníkem festivalu spojily svou tvář i některé osobnosti české kulturní a sportovní 

scény, které přispějí k jeho propagaci. Jeho ambasadory jsou Ewa Farna, Martina Sáblíková 

a Ladislav Špaček.  

 

http://www.fbifest.cz/
http://www.fbifest.cz/
http://www.fbifest.cz/
http://www.fbifest.cz/

