Bytové semináře pod
dohledem Státní bezpečnosti
Sledování skupiny ﬁlozofů v období normalizace
A NNA MEC LOVÁ

Mnoha zejména mladým lidem bylo
v průběhu tzv. normalizace upřeno
právo se učit a svobodně vzdělávat.
Ztráta naděje na akademické vzdělání přiměla skupinu ﬁ lozofů z řad
disidentů k organizování bytových
seminářů, nazývaných také podzemní univerzity či antiuniverzity. Jednalo se o neformální přednášky
konané v bytech některých disidentů, na kterých se setkávali bývalí
učitelé a studenti a diskutovali o ﬁlozoﬁckých idejích i aktuálních tématech, která nebylo možno probírat
veřejně. Semináře se začaly rozvíjet
zejména po vzniku Charty 77. Mnoho jejích signatářů bylo zbaveno
svého postavení, donuceno odejít ze
zaměstnání či ze studií. Alternativa
bytových seminářů nabídla mnohým
z nich možnost, jak se i nadále vzdělávat a realizovat. Někteří začali
přenášky sami organizovat, pořádat
je ve svém bytě a také přednášet.
Do vytváření ostrůvků nezávislého
vzdělání se neohroženě pustili zejména Julius Tomin se svou ženou Zdenou,
Ladislav Hejdánek, Zdeněk Neubauer,
Zdeněk Pinc, Ivan a Václav Havlovi,
Pavel Bratinka, Daniel Kroupa, Alena

1

Hromádková, Jiřina Šiklová a řada
dalších.1
V zemi ovládané totalitním režimem
nemohly takové aktivity uniknout
pozornosti tajné policie. Státní bezpečnost, pro kterou bylo shromažďování informací o lidech a dění v zemi
hlavní pracovní náplní, neustále monitorovala činnost a pohyb svých
„nepřátel“ – disidentů – a své výjimečné moci mohla a uměla proti těmto
osobám kdykoli využít. Její raﬁnované
postupy a metody jsou z dnešního
pohledu naprosto nepochopitelné
a snad až úsměvné. Faktem ovšem je,
že bez informací, které Státní bezpečnost i další bezpečnostní složky předávaly komunistické nomenklatuře,
by nebylo možné udržovat tehdejší
společnost v poslušnosti.
Ukázkou běžné operativní praxe
Státní bezpečnosti v tomto období
jsou svazky tzv. Správy sledování
(krycím názvem IV. správa), které
obsahují dokumentaci vytvořenou
během sledování vytipovaných lidí
z řad disidentů, „nepřátelských“
osob, zahraničního diplomatického
personálu, novinářů, návštěvníků
z kapitalistických zemí, ale také

různých objektů, jakými byly například zahraniční ambasády. Její příslušníci zaznamenávali dle zadání
veškerý pohyb sledované osoby, její
styky, chování, navštěvované adresy apod. Výsledkem jsou spisy, jež
kromě podrobných záznamů obsahují také negativy či fotograﬁe pořízené přímo při sledovacích akcích. 2
Většina z těch, kteří se účastnili
přednášek ať už aktivně či jako posluchači, byla příslušníkům dobře
známa z předešlých rozpracování
a sledování.3 Úkolem Státní bezpečnosti bylo na základě sledování shromáždit podrobnosti z jejich života,
odhalit jejich další možné propojení
s jinými osobami, zjistit adresy, na
kterých se setkávali, a případně je
represivně postihnout (včetně zahraničních návštěvníků).
Známé byly semináře, které dlouhá léta vedl Zdeněk Pinc, ﬁlozof a pedagog, jemuž se takto podařilo ovlivnit řadu budoucích filozofů. 4 Jeho
„nebezpečný“ vliv na mladé lidi si
samozřejmě uvědomovala i Správa
Státní bezpečnosti Praha, která v roce
1980 zadala Správě sledování úkol

Srov. DAY, Barbara: Sametoví ﬁlozofové. Podzemní univerzita v Československu a role Vzdělávací nadace Jana Husa v letech 1979–1989.
Doplněk, Brno 1999.
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Srov. PAVLÍKOVÁ, Anna: Stručný vývoj Správy sledování. In: Praha objektivem tajné policie. ÚSTR, Praha 2009, s. 24–39.
Srov. BENDA, Patrik (ed.): Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. In: Securitas Imperii, č. 6/I. ÚDV, Praha 2000,
s. 267–268; č. 6/II, s. 406–407; BENDA, Patrik: Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce 1989.
In: Sešity, č. 7. ÚDV, Praha 2003.
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DAY, Barbara: Sametoví ﬁlozofové, s. 23–25.
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spočívající v provádění fotodokumentace styků, zjištění nového bytu, kde se
pod vedením objekta schází zejména
mladí lidé, příslušníci inteligence k nábožensko-ﬁlosoﬁckým seminářům. Při
zjištění přítomnosti objekta v domě či
bytě, který není jeho bydlištěm, neprodleně informovat ŘO (řídící orgán –
pozn. aut.), v mimopracovní době
službu na zdejší součásti.5
Sledování Zdeňka Pince vedené
pod krycím názvem „Doktor-A“ zavedlo příslušníky Státní bezpečnosti v lednu 1980 až na inkriminovanou
adresu v Klimentské ulici, kde probíhalo jedno z ﬁ lozoﬁckých setkání.
Průběh akce byl zaznamenán následovně: V 16:35 hodin opustil DOKTOR-A
své bydliště, byl stejně oblečen, přes
rameno nesl uvedenou brašnu a opíral
se o dvě berle. Odešel ul. Cimburkovou
do ul. Kalininové a touto odešel na
stanici el. dr. Po příjezdu el. dr. č. 26 do
této nastoupil a odejel do stanice Revoluční, kde vystoupil /uvnitř s. Kulík,
Svoboda [sledovači, pozn. aut.]/. Odešel ul. Revoluční do ul. Klimentské, kde
v 17:10 hodin zašel do domu č. 18. Zde
zašel ke dveřím s vizitkou Urban,
u těchto zazvonil a po otevření do těchto zašel (předem s. Rympler). V 19:45
hodin přijely dva vozy VB, před uvedeným domem zastavily, z obou vozů
vystoupili příslušníci a zašli dovnitř.
V 20:00 hodin vyvedli příslušníci VB
tři ženy a tři muže, nasedli do vozu
příslušníků VB a odjeli…6
Na Zdeňka Pince se zaměřila Správa sledování poprvé již v roce 1967,
poté znovu v roce 1978, v letech
1980–1981 a naposledy v roce 1987.
Během jeho sledování pořídili příslušníci také fotodokumentaci zachycu-

5

jící místa a osoby, se kterými se setkal.
Rovněž při sledování významného
člena disidentské obce a chartisty
Ivana Dejmala v rámci akce s příznačným krycím názvem „Přednáška“7
dostala IV. správa za úkol odhalit,
s kým se stýká, pořídit fotodokumentaci a zjistit byty, kde se konají přednášky. Koncem roku 1977 byl Ivan
Dejmal z uvedených důvodu po čtyři
dny pod neustálou kontrolou čtyřiceti příslušníků-sledovačů, kteří ke
své akci využili šestnáct služebních
vozů. Součástí sledování byla nezbytná fotodokumentace, která měla
doložit jeho nepřátelské postoje.8
Trnem v oku byl Státní bezpečnosti další z organizátorů bytových seminářů, Julius Tomin, ﬁ lozof, publicista a pro tehdejší režim výrazný
představitel opozice. Jako doktorand
filozofie a psychologie hostoval na
Havajské univerzitě, kde přednášel
filozofii marxismu. Po návratu do
vlasti však nemohl ze zjevných důvodů v univerzitní kariéře pokračovat
a skončil v holešovické elektrárně
jako strojník (svazek Správy sledování je označen krycím jménem
„Strojník“) a posléze jako noční hlídač
v zoo. Podle Barbary Day je právě
Tomin jednou z nejdůležitějších osobností bytových seminářů, bez které
by podzemní univerzity zůstaly pouze uzavřenými diskusnímu skupinami.9 Nejenže projevoval odvahu otevřeně promlouvat ke studentům, ale
zasloužil se i o mezinárodní spolupráci s některými západními univerzitami. Jeho pozvání k účasti na sem i ná ř ích př ija la v dubnu 19 79
profesorka z Oxfordu Kathleen Wil-

kesová. Její první přednáška se konala právě v bytě Julia Tomina. 10
Vzhledem k oboustrannému nadšení
zopakovala Kathleen Wilkesová návštěvu Prahy také o rok později. To
již ale byla pod přímým dohledem
Státní bezpečnosti. Jmenovaná během
své návštěvy v ČSSR kontaktovala pravicového exponenta Juliuse Tomina, se
kterým probírá otázku čs. disidentského hnutí. Z tohoto důvodu požadovala Správa kontrarozvědky pro boj
proti vnitřnímu nepříteli (X. správa
SNB) od příslušníků Správy sledování, aby byla zajištěna kontrola pohybu
objekta po dobu 21. 8. 1980, snahy o kontakty pravicových osob, dokumentace
styku s exponenty pravice.11 IV. správa
vyčlenila na jednodenní akci sledování s krycím názvem „Strojník X“
dvanáct pracovníků a šest služebních
aut. V sedm ráno již čekala první
skupina před bydlištěm sledované
Kathleen Wilkesové, kterou až do
deváté večerní příslušníci nespustili
z očí. Její pohyb byl pečlivě zaznamenáván v několikaminutových intervalech. V 11:30 opustila STROJNÍK X
uvedené zastupitelství (zastupitelský
úřad USA – pozn. aut.), byla stejně
oblečena, přes rameno nesla svoji tašku.
Byla ve společnosti neznámého muže
a ženy /bylo provedeno foto/. Společně
odešli ul. Tržiště na Malostranské nám.,
kde zašli do Malostranské kavárny,
kterou vzápětí opustili a posadili se
u volného stolku před kavárnou. Zde si
objednali kávu a živě se bavili. Přitom
se STROJNÍK X rozhlížela kolem sebe.12
Schůzka byla tajně fotograﬁcky zdokumentována. Díky tomu si můžeme
atmosféru onoho srpnového poledne
1980 připomenout. Za přispění V. od-

Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Správy sledování, svazek (dále jen sv.) Doktor-A, návrh na sledování
Zdeňka Pince, 5. 2. 1980.
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Tamtéž, záznam ze sledování Zdeňka Pince, 9. 1. 1980.
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Srov. BLAŽEK, Petr: Akce „Přednáška“ – sledování Ivana Dejmala. In: Pamět a dějiny, 2008. č. 2, s. 55–61.
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ABS, f. Správy sledování, sv. Přednáška.

9

DAY, Barbara: Sametoví ﬁlozofové, s. 25.

10 Tamtéž, s. 35.
11

ABS, f. Správy sledování, sv. Strojník X, návrh na sledování Kathleen Wilkesové, 19. 8. 1980.

12 Tamtéž, záznam ze sledování Kathleen Wilkesové, 21. 8. 1980.
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boru IV. správy byli oba společníci
identiﬁkováni: neznámým mužem byl
Thomas Nagel, americký profesor,
neznámou ženou pak jeho kolegyně
Anne Hollanderová.
Pobyt Kathleen Wilkesové v Praze
byl spojen s již jmenovaným Juliem
Tominem a jeho ženou Zdenou Tominovou, kteří byli represím ze strany
Státní bezpečnosti vystaveni po několik let. V souvislosti se svojí činností a kontakty s „pravicovými exponenty“ byli i pod pravidelným
dohledem příslušníků-sledovačů.
Obvyklé tajné sledování bylo tu a tam
z provokativních důvodů změněno na
tzv. otevřené sledování, jehož smyslem bylo viditelnou kontrolou zastrašit objekt sledování. Takové sledování probíhalo kupříkladu po několik
červnových dní roku 1978. 24. června
1978 ve 13:55 přiběhl STROJNÍK s kabelou do svého bydliště. Zde orgán
STROJNÍKA oslovil a říkal mu, že je pod
kontrolou Bezpečnosti, a byl napomenut,
aby neutíkal. STROJNÍK za chůze po
schodech do svého bydliště orgánu
odpověděl: Do vás mi nic není, jestli
chcete, uvažte si mě na řetěz.13 Tomin
na podobné provokace reagoval po
svém: buď se snažil před objektivy
jakkoli schovat či utéct, nebo se postavil příslušníkům na odpor a začal
jim sprostě nadávat. Pronásledování
se nevyhnula ani jeho rodina. Zdenu
Tominovou, která od roku 1978 působila jako mluvčí Charty 77, sledovala policie pod krycím jménem
„Strojník–1“. Absurditu režimu ilustruje fakt, že Státní bezpečnost
začala sledovat i jejich šestnáctiletého syna Lukáše Tomina, jehož spis
dostal krycí název „Strojník–2“.
Nechvalně proslulý se stal zásah
Státní bezpečnosti proti Thorolfu
Raftovi, norskému profesoru ekonomie, který v roce 1979 navštívil Prahu,

aby zde přednášel na semináři pořádaném v bytě Ivana Dejmala. K chystané přednášce však nedošlo. Po pěti
dnech sledování (akce s krycím názvem „Mistr-13“) se Thorolf Rafto
5. září sešel s Juliem Tominem, aby se
odebrali do Dejmalova bytu v ulici Na
Petynce. V 18:40 společně zašli do kavárny Belveder. Zde se posadili k volnému stolu a živě se společně bavili. MISTR-13 dal muži, který nebude zjišťován,
svetr a z igelitové tašky vyndal silnější
sešit o rozměru A4 a do kterého něco
psal. Tento sešit dal do rukou Tomina
a tento sešit uložil do své aktovky. Společně odešli z kavárny Belveder.
/Novotná, Růžičková [sledovači, pozn.
aut.]/ V 18:55 před kavárnou Belveder
byla provedena realizace MISTRA-13.14
Pod „realizací“ se skrývalo násilné
vyhoštění Rafta, kterého Bezpečnost
odvlekla a posadila na vlak do Berlína.
Současně proběhla policejní razie
v bytě Ivana Dejmala – některé z účastníků semináře policie pozatýkala.15
Ještě mnohem dál zašla Státní bezpečnost v případě francouzského občana, profesora Jacquesa Derridy. Při
jeho odletu zpět do Francie 30. prosince 1981 čekalo na známého ﬁlozofa nepříjemné překvapení: V 13:35
opustila halu [rozuměj „styk EVA“, tedy
Jiřina Hlavatá – pozn. aut.] letiště
a odejela s taxi do vnitřního města. IDEOLOG X prošel celním prostorem a čekal
na odbavení před pasovou kontrolou.
V 13:50 přišli k IDEOLOGOVI X pracovníci OPK [oddělení pasové kontroly,
pozn. aut.] a vyzvali ho, aby je následoval. Pak se odebrali do služebních
prostorů. V 14:00 bylo zde sledování po
dohodě s OP [operativní pracovník
StB, pozn. aut.] skončeno.16 Státní bezpečnost Derridovi podstrčila do kufru drogy a nechala jej dva dny zavřeného v cele ruzyňské věznice, než ho
vyhostila ze země.

Několikahodinový výslech v Bartolomějské ulici, který skončil rovněž
vyhoštěním, si prožil další z členů
akademické obce: ﬁ lozof, profesor
Oxfordské univerzity a prezident
Britské akademie Anthony Kenny.
Jeho pohyb monitorovala Správa sledování pouze 12. dubna 1980, kdy
došlo k jeho zatčení během přednášky u Tominů. V odpoledních hodinách
– tehdy Kenny ještě nic netušil – bylo
započato se sledováním FORDA. V tuto
dobu FORD a Kenny Nancy /dále jen
manželka/ si vyřizovali formality v recepci hotelu Parkhotel. Po pěti minutách
společně odejeli do vyšších pater. V
16:45 sešel FORD s manželkou do haly
hotelu. FORD byl oblečen v černý kabát,
šedý oblek, v ruce nic nenesl. V hale se
sešli s Tominovou a společně odešli před
hotel. Zde nasedli do taxi světlá Volha
SPZ ABO 70-57. S touto odejeli ul. Veletržní, Dukelských hrdinů, nábř. kpt.
Jaroše, Švermův most, Revoluční, Dlouhá, Pařížská, Staroměstské nám. Zde
celá společnost vystoupila a v 17:00
odešli se podívat na Orloj. Poslední
zmínka ve spise s krycím jménem
„Ford“ zaznamenává příjezd příslušníků VB k domu rodiny Tominovy:
V 20:10 přijelo před bydliště několik
vozů s OP a přísl. VB. V tuto dobu bylo
zde sledování po dohodě s OP skončeno.17
Z tohoto malého příkladu je zřejmé,
že Státní bezpečnosti vadila jakákoli forma protestu proti vládnoucí
ideologii. Z dnešního pohledu „pouhá“
touha po vzdělání byla pro komunistický režim nepřijatelná. Ohlas a podpora těchto nezávislých aktivit za
železnou oponou přiváděly do Československa západní intelektuály, kteří se tak dostávali do hledáčku anony m n ích př íslušn íků a sta li se
součástí každodenní atmosféry špiclování.

13 ABS, f. Správy sledování, sv. Strojník, záznam z otevřeného sledování Julia Tomina, 24. 6. 1978.
14 ABS, f. Správy sledování, sv. Mistr-13, záznam ze sledování Thorolfa Rafta, 5. 9. 1979.
15

DAY, Barbara: Sametoví ﬁlozofové, s. 41–42.

16 ABS, f. Správy sledování, sv. Ideolog X, záznam ze sledování Jacquese Derridy, 30. 12. 1981.
17

ABS, f. Správy sledování, sv. Ford, záznam ze sledování Anthony Kennyho, 12. 4. 1980.
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Akce DOKTOR–A (Zdeněk Pinc), 4. 8. 1978, Malostranská kavárna. „V 12:00 hodin bylo převzato sledování DOKTORA–A
v Malostranské kavárně. Při kontrole bylo zjištěno, že s ním u stolku sedí mladý muž a společně se s DOKTOREM-A baví.
Po malé chvíli mladý muž vyndal nějaké papíry a něco do nich psal. Občas se DOKTOR–A na něco zeptal. DOKTOR–A při
pobytu v kavárně se díval střídavě kolem sebe, nebo z okna kavárny. Společně popíjeli kávu a džusy. Kdo platil útratu, nebylo
zjištěno“. (ABS, f. Správy sledování, sv. DOKTOR–A, záznam ze sledování Zdeňka Pince, 4. 8. 1978)
Foto: ABS

Akce DOKTOR–A (Zdeněk Pinc), 4. 10. 1978, obchodní středisko Sokolníky – Kobylisy, styk IVAN (Miloslav Řezba) a žena
(Ludmila Mlíkovská)
Foto: ABS

Akce DOKTOR–A (Zdeněk Pinc), 22. 4. 1978, ulice Křižíkova, s romskými dětmi
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Foto: ABS
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Akce STROJNÍK X (Kathleen Wilkesová), 21. 8. 1980, na Kampě, styk ADAM (Thomas Nagel) a styk ANNA (Anne Hollanderová)
Foto: ABS

Akce STROJNÍK X (Kathleen Wilkesová), 21. 8. 1980, Malostranské nám. „V 11:30 hodin opustila STROJNÍK X uvedené zastupitelství, byla ve společnosti neznámého muže a ženy [...] Společně odešli ul. Tržiště na Malostranské nám., kde zašli do
Malostranské kavárny, kterou vzápětí opustili a posadili se u volného stolku před kavárnou. Zde si objednali kávu a živě se
bavili. Přitom se STROJNÍK X rozhlížela kolem sebe.“ (ABS, f. Správy sledování, sv. STROJNÍK X, záznam ze sledování Kathleen
Wilkesové, 21. 8. 1980)
Foto: ABS
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Akce STROJNÍK (Julius Tomin), 10. 6. 1980, tramvaj č. 31, styk PAJDA (Rudolf Kučera)

Foto: ABS

Akce STROJNÍK (Julius Tomin), 10. 6. 1980, Lazarská ulice, styk PAJDA (Rudolf Kučera)

Foto: ABS
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Akce STROJNÍK–1 (Zdena Tominová), 30. 5. 1979, snad ulice Polská, pravděpodobně se svými syny

Foto: ABS

Akce STROJNÍK–1 (Zdena Tominová), 31. 5. 1979, Karlovo náměstí, s Kamilou Bendovou

Foto: ABS

Akce STROJNÍK–1, 23. 10. 1979,
Karlovo náměstí. „V 12:00 hodin bylo
převzato otevřené sledování STROJNÍKA-1 při opuštění prodejny lahůdek
na Karlově náměstí, zde se sešla
s dvěma muži, kteří byli příslušníkem
VB perlustrováni.“ (ABS, f. Správy
sledování, sv. STROJNÍK–1, záznam ze
sledování Zdeny Tominové,
23. 10. 1979)

Akce STROJNÍK–1 (Zdena Tominová), 23. 10. 1979, Karlovo náměstí, dva muži
(Vojan Syrovátka, Svatopluk Karásek) a příslušníci VB
Foto: ABS
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Akce MISTR–13 (Thorolf Rafto), 5. 9. 1979, kavárna Belveder, s Juliem Tominem, Tominovým synem a neznámým mladým
mužem. Snímek pořízen chvíli před zatčením Rafta.
Foto: ABS

Akce MISTR-13 (Thorolf Rafto), 5. 9. 1979.
„V 18:20 hodin opustil uvedený dům (byt
Julia Tomina – pozn. aut.) v rukou nesl
své tašky a šel ve společnosti Tomina
a jeho syna. Odešli ulicí Keramickou,
Šmeralovou, kde v restauraci U Sparty
se k nim přidal mladý vousatý muž,
který nebude zjišťován. Společně odešli
ul. Veletržní, Sochařskou, U Studánky,
Kamenickou na tř. Obránců míru, kde
v 18:40 hodin společně zašli do kavárny
Belvedér.“ (ABS, f. Správy sledování, sv.
MISTR–13, záznam ze sledování Thorolfa
Rafta, 5. 9. 1979)
Foto: ABS

Akce MISTR–13 (Thorolf Rafto), 1. 9. 1979, Václavské náměstí, s neznámou
kolemjdoucí
Foto: ABS

Akce MISTR–13 (Thorolf Rafto), 5. 9. 1979, Veletržní ulice, s Juliem Tominem, Tominovým synem a neznámým
mladým mužem
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Foto: ABS
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Akce IDEOLOG X (Jacques Derrida), 30. 12. 1981, letiště Ruzyně. „V 13:15 hodin byl
dán pokyn k nástupu do letadla směr Paříž. IDEOLOG X spolu s Hlavatou odešli ke
vchodu do celního prostoru a čekali. Během čekání se vzájemně několikrát políbili
a IDEOLOG X ji bral kolem ramen. V 13:30 hodin zašel do celního prostoru, přes
rameno měl svoji kabelu a v ruce šedý kufr. Hlavatá ještě čekala a v 13:35 hodin
opustila halu letiště a odejela s taxi do vnitřního města. IDEOLOG X prošel celním
prostorem a čekal na odbavení před pasovou kontrolou. V 13:50 přišli k IDEOLOGOVI X pracovníci OPK a vyzvali ho, aby je následoval. Pak se odebrali do
služebních prostorů.“ (ABS, f. Správy sledování, sv. IDEOLOG X, záznam ze
sledování Jacquese Derridy, 30. 12. 1981)
Foto: ABS

Akce IDEOLOG X (Jacques Derrida),
30. 12. 1981, letiště Ruzyně, těsně před
zatčením J. D, styk EVA (Jiřina Hlavatá)
Foto: ABS

Akce IDEOLOG X (Jacques Derrida),
28. 12. 1981, Pařížská ulice, styk EDA
(Jan Hlavatý)
Foto: ABS

paměť a dějiny 2009/02

87-100 filosofove.indd Sec2:95

95

8/3/09 3:33:55 PM

objektivem tajné policie

Anthony Kenny

Akce ALI-2 (Barbara Day), 12. 4. 1987, ul. Táboritská
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Foto: ABS

Foto: ABS

Akce FORD (Anthony Kenny), 12. 4. 1980
letištní hala Ruzyně, se Zdenou
Tominovou
Foto: ABS
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Alena Hromádková

Foto: ABS

Akce ALI (Alena Hromádková), 17. 6. 1985, před Obecním domem,
styk JAN a JANA (totožnost nezjištěna)

Akce ALI (Alena Hromádková),
10. 2. 1984, průchod na Karlově náměstí,
styk RITA (Taťána Holečková)
Foto: ABS

Foto: ABS

Akce ALI (Alena Hromádková), 10. 2. 1984, Karlovo náměstí, styk RITA
(Taťána Holečková)
Foto: ABS

Akce ALI (Alena Hromádková), 5. 1. 1984, vstup do stanice metra Flora. „V 8:55 hodin opustila ALI své bydliště. Na hlavě měla
šedobílou kožešinovou čepici, oblečena v tmavě skořicový kabát, kolem krku dlouhou černou šálu, zelené kalhoty, bílé sportovní
boty, v ruce nesla hnědou háčkovanou kabelku. Odešla ul. Přemyslovskou na Vinohradskou třídu, kde zašla do stanice metra
Flora.“ (ABS, f. Správy sledování, sv. ALI, záznam ze sledování Aleny Hromádkové, 5. 1. 1984)
Foto: ABS
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Ivan Havel s bratrem Václavem vycházejí ze zastupitelského úřadu Kanady,
datum neurčeno
Foto: ABS

Akce SÁVA (Ivan Havel), 21. 9. 1984, styk
DAN (totožnost nezjištěna) s neznámým
mužem na Národní třídě a s Václavem
Havlem před kavárnou Slavií Foto: ABS

Akce SÁVA (Ivan Havel), 21. 9. 1984, Vinohradská ulice, před antikvariátem
ve společnosti žen
Foto: ABS

Akce SÁVA (Ivan Havel), 21. 9. 1984, Vinohradská ulice. „V 10:25 hodin přišla
k SÁVĚ žena známá OP se kterým se pozdravila podáním
ruky a společně zašli do prodejny Antikvariát. Zde zašli za vedoucím
prodejny a dotazovali se na knížky o toxikománii (uvnitř Petr [sledovač pozn.
aut.]). Později zakoupili několik knih. V 10:50 hodin společně opustili uvedenou
prodejnu, před kterou zůstali stát. Asi po třech minutách k ženě známé OP
přišly čtyři ženy a jeden muž.“ (ABS, f. Správy sledování sv. SÁVA, záznam ze
sledování Ivana Havla, 21. 9. 1984)
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Akce BRATR–1 (Pavel Bratinka),
9. 12. 1980, náměstí Hrdinů,
s Kamilou Bendovou
Foto: ABS

Akce BRATR–1 (Pavel Bratinka), 2. 6. 1978, ulice Štupartská, s manželkou
Foto: ABS

Akce BRATR–1 (Pavel Bratinka),
2. 6. 1978. „V 18:50 hodin opustil
uvedený chrám (chrám Matky boží
před Týnem – pozn. aut.), v ruce nesl
svoji tašku a byl ve společnosti své
manželky. Odebrali se k zaparkovanému vozu, do kterého nasedli a odejeli
ul. Štupartskou, Masnou, Hybernskou, Opletalovou, Václavské nám,
Vinohradskou, Budečskou, Slezskou,
kde zastavili.“ (ABS, f. Správy
sledování, sv. BRATR–1, záznam ze
sledování Pavla Bratinky, 2. 6. 1978)
Foto: ABS
Akce BRATR–1 (Pavel Bratinka), 26. 4. 1979, Na Dračkách, styk HONZA
(Jan Cigánek)
Foto: ABS
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Akce FILOSOF 3 (Zdeněk Neubauer),
27. 8. 1986, Podolská ulice. „Společně
s EVOU nastoupili do tramvaje č. 18 do
prvního vozu směr Podolí. Posadili se na
volná místa a FILOSOF 3 vyndal z tašky
nějakou knížku, z níž EVĚ během jízdy
předčítal. Takto dojeli až do konečné
stanice Na Dolinách, kde vystoupili.
Odešli ul. Podolskou, kde si před
potravinami EVA i FILOSOF 3 zuli boty,
uložili do svých tašek a odešli bosi
držíce se za ruce ul. Podolskou na
Nedvědovo nám. a v 17:25 hodiny společně zašli do bydliště FILOSOFA 3.“
(ABS, f. Správy sledování, sv. FILOSOF 3,
záznam ze sledování Zdeňka Neubauera, 27. 8. 1986)

Akce FILOSOF 3 (Zdeněk Neubauer), 27. 8. 1986, před potravinami v ul. Podolské,
styk EVA (totožnost nezjištěna)
Foto: ABS

Akce FILOSOF 3 (Zdeněk Neubauer), 27. 8. 1986, tramvaj č. 18, styk EVA (totožnost nezjištěna)
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Foto: ABS
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