
Boj o srdce Evropy
České země a zpravodajské služby

Datum konference: čtvrtek 7. října 2021
Místo konání: Dusíkovo divadlo v Čáslavi, Nová scéna

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ 

ve spolupráci s Městem Čáslav, Vojenským zpravodajstvím České republiky, 

Dusíkovým divadlem, Městským muzeem a knihovnou Čáslav a spolkem Třiatřicet 

Vás zve na mezinárodní konferenci a vzpomínkovou akci k 80. výročí operace Percentage,

 prvního paradesantního výsadku z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na odborné konferenci a doprovodné vzpomínkové akci 

k 80. výročí operace Percentage, které jsou pořádány pod společným názvem „Boj o srdce Evropy“ s 

podtitulem „České země a zpravodajské služby“. 

Uvedená konference se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2021 v prostorách Nové scény Dusíkova divadla 

v Čáslavi. Čáslavsko představuje nejen lokalitu, kde v rámci operace Percentage došlo v noci z 3. na 4. 

října 1941 k výsadku kpt. Františka Pavelky, ale je také rodným krajem velitele československého 

exilového vojenského zpravodajství, armádního generála Františka Moravce.

V případě Vašeho zájmu o účast na této konferenci zašlete, prosím, svou přihlášku na e-mailovou adresu 

srdce-evropy@post.cz a to nejpozději do 15. června 2021. Do přihlášky uveďte své celé jméno, včetně 

dosažených hodností a akademických titulů, název vysílající organizace (ústavu, katedry či útvaru), Váš 

kontakt (e-mail a telefon), název příspěvku a jeho krátkou anotaci (v rozsahu přibližně 900 znaků), 

případně další požadavky (např. na ubytování, dopravu, specifické technické vybavení a software 

pro prezentaci atd.). 

Vítány budou nejen referáty pojednávající o paradesantních výsadcích na území Protektorátu, 

ale i příspěvky z dějin čs. vojenského i civilního zpravodajství (činnost jednotlivých složek, kauzy, 

na nichž se čs. zpravodajci podíleli, příspěvky biografického charakteru – zaměřené na významné 

představitele čs. zpravodajské komunity nebo jejich spolupracovníky z řad agenturních sítí 

a odbojových organizací) a studie věnující se problematice působení cizích zpravodajských sítí 

na českém území. Pro každé vystoupení bude vymezen časový rámec 30 minut.

Organizátoři konference si vyhrazují právo výběru příspěvků pro konferenční program.

Přednesené příspěvky budou následně publikovány v konferenčním sborníku s plánovaným datem 

vydání do konce roku 2021. Termín pro finální odevzdání příspěvků a doprovodných materiálů je proto 

stanoven na 7. října 2021, tedy na den konání konference. Jako publikační platforma pro výstupy 

z uvedené konference byly vybrány „Zprávy Včely Čáslavské“ – regionální odborné periodikum 

Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská přímo navazující na tradici původních „Výročních 

zpráv musejního spolku Včela Čáslavská“ a „Věstníku českoslovanských museí a spolků 

archeologických“.

V případě, že chcete pro potřeby konference poskytnout odborný poster s jeho následnou publikací 

ve sborníku, případně pokud máte zájem pouze o publikaci svého příspěvku bez aktivního vystoupení 

na konferenci, kontaktujte, prosím, organizační tým.
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