
58 2011/03 paměť a dějiny  

rozhovor

Co jste vlastně v Praze v roce 1965 
dělal? Ptám se vás proto, že Státní 
bezpečnost byla přesvědčena o tom, 
že jste špion…

Byl jsem zaměstnaný jako úředník 
Ministerstva zahraničních věcí Spo-
jených států amerických. Ještě s ně-
kolika dalšími kolegy jsem pracoval 
na konzulárním oddělení, kde jsem 
měl na starosti především vydávání 
turistických víz československým 
občanům. Měl jsem i jiné pracovní 
povinnosti, ale tahle byla nejdůleži-
tější.

To má být diplomatická odpověď?

Ne, to je pravda. Byl jsem zaměstnan-
cem ministerstva zahraničí, nikoli 
CIA. Když jsem si začal prohlížet 
svoji složku v archivu Státní bezpeč-
nosti, hned na začátku jsem si všiml, 
že mě pokládali za agenta CIA. Ale 
když si ji přečtete pozorně, zjistíte, 
že tam není jediný důkaz svědčící 
o tom, že jsem se zabýval něčím, co 
by se dalo považovat za špionáž pro-
ti Československu. Něco jsou vylože-
né nepravdy, něco jsou něčí výmysly 
– například samotných agentů nebo 
lidí, kteří s nimi spolupracovali a do-
dávali jim informace – a něco je prav-
da. Tak například: šel jsem skutečně 
na ten a ten hřbitov? Ano, šel. A proč? 

Protože jsem znal člověka, který tam 
byl pochovaný, a chtěl jsem navštívit 
jeho hrob. Agenti Státní bezpečnos-
ti si ale mysleli, že se tam chystám 
ukrýt nějaké materiály pro českoslo-
venské občany, kteří pracují pro 
Američany. 

Samozřejmě že když je člověk za-
městnaný na velvyslanectví, tak 
sbírá informace – volně přístupné 
informace. Na velvyslanectví chodi-
li nejrůznější lidé a mluvili se mnou. 
Když šlo o něco zajímavého, sepsali 
jsme o tom zprávu. Ale pro CIA jsem 
nepracoval. V mém svazku najdete 
i to, že když mě v roce 1981 vyslali do 
Československa podruhé, ptali se 
estébáci na názor vašich bratrů v So-
větském svazu, kde jsem v letech 1970 
až 1974 pracoval. Sověti jim odpově-
děli, že jsem agent CIA, ale to je 
omyl. 

Ve vašem svazku jsem našel zmín-
ku o tom, že jste spolupracoval 
s člověkem, který byl ve službách 
StB, ale prodal vám nějaké infor-
mace vojenského charakteru.

Ne, mně nikdo nikdy žádné tajné 
informace neprodával. Zaměstnanci 
velvyslanectví hrávali soft bal s čes-
kými týmy. Mělo to pod patronátem 
mládežnické hnutí YMCA. Hrálo se 
na Letné a několikrát za rok jsme 

vyráželi na turnaje, například do 
Řevnic. Po zápase se pravidelně cho-
dilo na pivo. Někteří z místních me-
zitím stačili narukovat do armády, 
ale přesto se na turnaje vraceli, sa-
mozřejmě v uniformě. Přátelili jsme 
se s nimi, ale nikdo z nich si od nás 
nikdy žádné peníze nevzal. 

Z mého svazku vyplývá, že se čes-
koslovenské úřady zajímaly hlavně 
o ty, jimž se režim, který byl tehdy 
u moci, nezamlouval. Po okupaci 
v roce 1968 řada z nich odešla ze země 
dřív, než se hranice znovu zavřely. 

Ve vaší složce jsem objevil řadu 
zábavných detailů, alespoň z dneš-
ního pohledu. Zaprvé se tam píše, 
že velmi často mluvíte o svém ži-
dovském původu, což StB nepo-
chybně muselo být podezřelé. A pak 
že prý hrajete soft bal, což je ame-
rický buržoazní sport. Když vás 
jednou sledovali, zjistili, že s přá-
teli pořádáte „ostentativní piknik“. 
Pikniky byly v socialistickém Čes-
koslovensku symbolem buržoazní-
ho západního smýšlení, a proto se 
tu žádné nekonaly. Ten váš je mu-
sel překvapit… 

Když si ty spisy podrobně pročtete, 
zjistíte, jak moc se v nich odráží teh-
dejší ideologie. Na vedoucích postech 
seděli antisemité, kteří měli strach 
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z cizinců a zároveň se obávali, že se 
mladá generace pokusí svrhnout režim. 
My jsme ho samozřejmě rádi neměli, 
ale na jeho svržení nám chyběly síly. 
Američtí diplomaté byli v očích před-
stavitelů komunistické moci nepřáte-
lé, a proto nám StB věnovala tolik času. 
Sám jste viděl, že moje složka je po-
řádně tlustá. StB bezpochyby musela 
utratit za činnost namířenou proti 
americkému velvyslanectví a jeho 
zaměstnancům obrovské částky.

To je pravda. Na velvyslanectví měli 
například, soudě dle hlášení ve va-
šem spise, jako zdroj jednu z vašich 
zaměstnankyň. Tušíte, kdo to byl? 

Ano.

A věděl jste to už dřív?

Když jsem byl v letech 1965–1967 
zaměstnaný na konzulárním oddě-
lení, pracovalo tam pět českosloven-
ských zaměstnankyň. Tehdy jsem je 
podezříval všechny, některé více, 
některé méně. Ale když jsem si pře-
četl svoji složku, pochopil jsem, 
o koho šlo – jmenovala se Helena 
Schwarzová a před několika lety 
zemřela. Ta byla jejich hlavním zdro-

jem informací. Ve složce jsem našel 
také kopie dopisů, které pro mě pře-
pisovala, nebo seznamy hostů, pokud 
se pro tu kterou akci připravovaly. 

Jak je možné, že přímo uvnitř vaše-
ho velvyslanectví pracoval agent 
StB?

To je jednoduché. Na velvyslanectví 
jsme zaměstnávali občany Českoslo-
venské socialistické republiky, kte-
ré pro nás vybírala Správa služeb 
diplomatického sboru, což byla or-
ganizace napojená na ministerstvo 
zahraničních věcí a také na Státní 
bezpečnost.

Vy jste si k sobě nemohl vzít ame-
rickou sekretářku?

Výhradně Američané pracovali v pro-
storách, kam byl omezený přístup. 
Ale najít americké občany, kteří by 
mluvili česky tak dobře, aby dokáza-
li vyřizovat každodenní agendu vel-
vyslanectví, bylo velmi obtížné. 
Navíc byl počet Američanů, kteří 
směli na velvyslanectví pracovat, 
omezený, a proto jsme požádali Sprá-
vu služeb, aby nám na tu práci něko-
ho vybrala. Ze své složky jsem se také 
dozvěděl, že na velvyslanectví pra-
covalo méně agentů Státní bezpeč-
nosti, než jsem se tehdy domníval. 
To ale neznamená, že by se tam ne-
našli špioni nebo lidé, kteří StB do-
nášeli.

Ve vašem spise jsem se také dočetl, 
že jste jednoho agenta, o kterém jste 
to netušil, upozornil na dalšího agen-
ta. To už je hodně paranoidní... 

MARTIN WENICK 
Vyrostl v malém městě v New Jersey, asi 20 mil západně od New Yorku. Vystudoval Brown University 
v Providence, kterou dokončil roku 1961, a poté pokračoval postragraduálním studiem na University of 
California v Berkeley.

V lednu 1962 vstoupil do služeb Ministerstva zahraničních věcí Spojených států amerických. Během 
své takřka osmadvacetileté kariéry sloužil na ambasádách USA v Kábulu, Praze, Moskvě a Římě. Státní 
službu opouštěl jako zástupce státního sekretáře v Úřadu zpravodajství a výzku mu (Bureau of Intelligence 
and Research).

Po odchodu do penze se Martin Wenick stal na 
tři roky výkonným ředitelem nadace Národní 
konference sovětských Židů (National Conference 
on Soviet Jewry). V roce 1992 se stal viceprezidentem 
Židovské přistěhovalecké podpůrné společnosti 
(Hebrew Immigrant Aid Society), organizace 
pomáhající uprchlíkům na celém světě. V roce 1999 
založil se svou manželkou soukromou společnost 
Italian Vacation Villas, zabývající se krátkodobými 
pronájmy v Itálii. 

Martin Wenick je ženatý s Alicí Tetelmanovou, 
která ho doprovázela na jeho druhé cestě do Prahy 
(1981-1983). Žijí ve Washingtonu D. C. 

Martin Wenick během pražské návštěvy 
v roce 2010 Foto: Přemysl Fialka

Martin Wenick opouští polskou ambasádu po boku úřednice Americké informační agentury 
(USIA) Alice LeMaistre, jejíž spis vedla StB pod krycím jménem „Plutonium 79“ Foto: ABS

rozhovor_Wenick.indd   59rozhovor_Wenick.indd   59 9/21/11   3:04:14 PM9/21/11   3:04:14 PM



60 2011/03 paměť a dějiny  

rozhovor

To máte pravdu. Při četbě svého svaz-
ku jsem několikrát pocítil smutek, 
protože jinak jsem s těmito lidmi nor-
málně vycházel. Nikdy jsem se netajil 
tím, že já a moje žena pracujeme na 
americkém velvyslanectví. A nikdy 
jsme nechtěli po místních lidech nic 
nezákonného. Ale tihle lidé přesto měli 
z nějakého důvodu pocit, že o nás mu-
sejí podávat StB hlášení. Pečlivě jsem 
se svým svazkem probíral a nenašel 
jsem v něm jedinou tajnou informaci, 
která by se StB dostala do rukou mým 
prostřednictvím a která by mohla ně-
jakým způsobem poškodit vládu Spo-
jených států amerických či jejich zájmy. 
Ani jednou mě nenapadlo: Propána, 
tohle a tohle jsem jim prozradil já.

Souhlasím s vámi, šlo o naprosto 
běžné záležitosti. Je tu například 

jeden zdroj – zřejmě se jedná o vaši 
hospodyni z let 1965 až 1967 – který 
o vás napsal, že se zřejmě rád napi-
jete a že v bytě, kde bydlíte, často 
pořádáte večírky.

Ano, ta hospodyně se jmenovala Rů-
žena Hausmanová a už je také po 
smrti. Musím říct, že mě to docela 
zaskočilo, protože jsem s pitím žádné 
problémy neměl. Počítala sklenice, 
které po večírku zůstaly v obýváku, 
a podle rtěnky na nich poznala, jest-
li z ní pila žena, nebo muž. Podle 
hlášení, která na mě psala, jsem prý 
občas chodil domů smutný nebo una-
vený. Spoustu věcí si vymyslela. Když 
člověk ty zprávy čte, vůbec nechápe, 
co ji k tomu vedlo. V době, kdy u mě 
pracovala, měla už svoje léta, takže 
si nedokážu představit, čím by jí její 

nadřízení mohli vyhrožovat, kdyby 
tu spolupráci odmítla. Když jsme se 
v roce 1981 vrátili se ženou do Čes-
koslovenska, šli jsme ji navštívit. 
Také jsme jí pravidelně o prázdninách 
posílali nějaké peníze, protože byla 
poměrně chudá… Pak jsem viděl, 
kolik toho na mě napsala, a bylo mi 
z toho trochu smutno.

StB se také poměrně často zmiňu-
je o tom, že jste se s ní snažil hrát 
„zpravodajské hry“ nebo něco na 
ten způsob. Že jste se poměrně čas-
to pokoušel zbavit svých pronásle-
dovatelů...

Naším hlavním cílem nebylo zbavit 
se pronásledovatelů, které na nás 
nasadili. Zato jsme se pokoušeli zjis-
tit státní poznávací značky a značky 

StB doprovázela manžele Wenickovy i na jejich cestě do Olomouce Foto: ABS 
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automobilů, které nás sledovaly. Měli 
jsme pro to jednoduchý důvod: když 
se měl člověk s někým vidět, nechtěl 
mu navíc přidělávat starosti tím, že 
se setkal s americkým diplomatem. 
Takže když jsem zahlédl, že auto 
s espézetkou číslo 36-25 jede stejným 
směrem jako já, za žádným kamará-
dem se holt nejelo. Sledovací týmy se 
obvykle skládaly ze tří nebo čtyř aut 
a v každém z nich seděli tři nebo 
čtyři tajní. Ale občas jsme si s nimi 
hráli na schovávanou, abychom jim 
tu práci trochu znepříjemnili.

Dokud jsem si nepřečetl svoji slož-
ku, neměl jsem tušení, že v případě, 
že tajní dotyčnou osobu ztratili, mu-
seli psát hlášení, které četl jejich 
nadřízený. Ale jedno jsem věděl urči-
tě: pokud vás ztratili, začala Prahu 
pročesávat další auta, která se vás 
snažila najít. Člověk se občas musel 
něčím rozptýlit, a jak o tom teď tak 
přemýšlím, někdy to byla docela zá-
bava. Když jsem si pročítal ty záznamy, 
překvapilo mě, kolik lidí a peněz si 
vyžádalo sledování jediného člověka. 
Takových jako já pracovalo na velvy-
slanectví dvacet – to znamená, že jen 
ke sledování amerických diplomatů 
byla zapotřebí menší armáda. A přitom 
jsme zdaleka nebyli jediné západní 
velvyslanectví v Praze.

Máte v sobě něco z Jamese Bonda?

To asi ne. O Bonda tu navíc ani tak 
nejde. Jde spíše o to, že jsem vůči ko-
munistickému režimu, který byl teh-
dy u moci, pociťoval silné antipatie. 
Byl jsem bytostný antikomunista. 
Dočtete se o tom i v mojí složce a já to 
nepopírám. Denně jsem přišel do sty-
ku s takovými čtyřiceti padesáti ža-
dateli o turistické vízum ze všech 
koutů Československa a řada z těch 
lidí si od režimu vytrpěla svoje. Mám 
tím na mysli třeba případy, kdy syn 
nebo dcera odešli v roce 1948 do cizi-
ny, jejich matce bylo nějakých sedm-
desát let a zhruba dvacet nebo i více 
let se s nimi neviděla. A když konečně 
dostala povolení, že je smí navštívit, 
manžel s ní nemohl, protože Státní 
bezpečnost chtěla mít jistotu, že se 
jeho žena vrátí. A když ne, odsoudí ji 
za to v nepřítomnosti. A její čin se dál 
potáhne i s jejím manželem. 

Člověk se tu neustále setkával s po-
rušováním základních lidských práv. 
A když to kolem sebe viděl, přece s tím 
režimem nemohl sympatizovat. Spíše 
měl naopak chuť občas znepříjemnit 
život těm, kteří ho aktivně podporo-
vali. Před velvyslanectvím například 
stála stráž, která hlídala vchod. Choval 
jsem se k nim, jako by tam vůbec ne-
byli. Oni mě sice pozdravili, ale já jsem 
je naprosto ignoroval. I tohle najdete 
v mém spise. Ale James Bond jsem 
rozhodně nebyl.

Prahu jste opustil v roce 1967 a v roce 
1981 jste se sem znovu vrátil. Byl jste 
tu v době, kdy zde Miloš Forman 
točil Amadea?

Ano. To bylo zajímavé hned ze dvou 
důvodů. Miloše Formana jsem znal 
už z doby svého prvního pobytu v Pra-
ze. Odešel z Československa po in-
vazi v roce 1968 a následně se usadil 
ve Spojených státech. Ale režim a jeho 
zaostávající ekonomika potřebovaly 
západní měnu jako sůl, a tak mu 
umožnily, aby se do Prahy vrátil a na-
táčel tady. Spřátelili jsme se, stejně 
jako s producentem filmu Saulem 
Zaentzem. Moje žena Alice si dokon-
ce chtěla v jejich fi lmu zahrát. Stejně 
jako všichni na velvyslanectví. Po-
volení natáčet v Praze Amadea zajis-
til nejspíš někdo z vedení KSČ, které 
zřejmě dospělo k závěru, že fi nance 
jsou důležitější než ideologie. 

Stejně jako když se v roce 1966 ocitl  
v Československu americký občan 
českého původu Vladimir Kazan-Ko-
marek, který přitom letěl s Aerofl o-
tem na přímé lince z Moskvy do Pa-
říže. Byl tu postaven před soud za 
protistátní činnost páchanou po 
únorovém převratu. V mém svazku 
se toho o jeho případu moc nepíše, 
ale na přelomu let 1966–1967 reálně 
hrozilo, že zásadně poškodí vztahy 
mezi Československem a Spojenými 
státy. 

Kazan-Komarek působil po roce 
1948 jako agent-chodec ve službách 
francouzské rozvědky a převáděl lidi 
přes hranice. Na své poslední cestě 
měl převést skupinu lidí směřujících 
do západního Německa, ale zadrželi 
je pohraničníci. Kazanovi-Komarko-
vi se nakonec přece jen podařilo 

uprchnout, přestože už mezitím sta-
čil spolknout pilulku s jedem. Ale ta 
naštěstí neúčinkovala, protože kap-
sle údajně nebyla ve vzduchotěsném 
obalu. Nakonec se usadil ve Spoje-
ných státech, kde založil rodinnou 
cestovní kancelář.

V roce 1966 jej pozvali jako zástup-
ce sovětské cestovní kanceláře Inturist 
na propagační cestu do Sovětského 

Martin Wenick v 80. letech na svých cestách 
do západních Čech, kde pravidelně uctíval 
památku padlých amerických vojáků  

Foto: archiv M. Wenicka
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svazu a při návratu do Spojených stá-
tů letadlo Aerof lotu neplánovaně 
přistálo v Praze-Ruzyni a Kazana-Ko-
marka na letišti zatkli. O tom, že šlo 
o spolupráci sovětské KGB a českoslo-
venské StB, svědčí i fakt, že přestože 
letadlo v Praze vůbec nemělo přistát, 
jeho kufr ho v Ruzyni opustil společně 
s ním. V lednu 1967 byl Kazan-Komarek 
odsouzen k sedmi letům odnětí svo-
body. O týden později mu však byl trest 
snížen a on byl z Československa vy-
hoštěn. Americké velvyslanectví totiž 
reagovalo na jeho zatčení pozastave-
ním vydávání víz pro československé 
obchodníky cestující do Spojených 
států i pro intelektuály, kteří se chys-
tali do zámoří na studijní pobyt. 

Československá strana nejspíš li-
tovala, že tento případ vůbec otevře-
la, a všechno se nakonec vyřešilo na 
politické úrovni. Stejně jako v přípa-
dě natáčení fi lmu Amadeus zvítězily 
obchodní a fi nanční zájmy.

V seznamu kontaktů se ve vašem 
druhém svazku (1981–1983) objevu-
jí mimo jiné jména kardinála Tomáš-
ka a Jiřího Dienstbiera. Znamená to, 
že jste v osmdesátých letech přijel 
do Československa s úkolem navá-
zat styky s odpůrci komunismu 
a pomoci ho porazit? 

I když jsem přijel do Prahy v červen-
ci 1981 jako charge d’aff airs, byl jsem 

především zástupcem velvyslance, 
protože toho jsme tehdy v Praze ne-
měli. Zodpovídal jsem za každoden-
ní chod velvyslanectví. 

Co se týká kardinála Tomáška, 
příležitostně jsme se setkávali na 
diplomatických večírcích. Když jsem 
ho jednou požádal o schůzku v jeho 
kanceláři na Hradčanech, souhlasil 
a několikrát mě přijal. Diplomatické 
styky s osobnostmi duchovního ži-
vota jsou zcela běžnou součástí pra-
covní náplně, bohužel v komunistic-
kých zemích se něco takového po-
va žovalo za podvratnou činnost.

Moje přátelství s Jiřím Dienstbie-
rem se datuje už od konce šedesátých 
let, kdy byl vyslán do Washingtonu 
jako korespondent Československé-
ho rozhlasu. Když jsem pak v roce 
1981 přicestoval do Prahy, věděl jsem, 
že si právě odpykává trest za rozvra-
cení republiky. Vydal jsem se proto 
za jeho ženou, která ho mohla ve 
vězení pravidelně navštěvovat, aby 
mu vyřídila, že jsem se vrátil. Jiří jí 
řekl, že už to ví, protože prý četl Rudé 
právo, kde se psalo, že „zupák“ pode-
psal bilaterální dohodu mezi Spoje-
nými státy a Československem týka-
jící se určitých požadavků. Dne 
15. května 1967 vyšel totiž v Rudém 
právu článek, kde byl „zupák“ z kon-
zulárního oddělní amerického velvy-
slanectví kritizován za své chování 
při plnění pracovních povinností. 

Článek vyšel na pokyn českosloven-
ského ministerstva zahraničních věcí 
poté, co jsem odmítl vydat vízum 
šéfredaktorovi Rudého práva a jeho 
tlumočníkovi, kteří se chystali do 
Spojených států na sjezd americké 
komunistické strany. Začali jsme 
s Jiřím mezi sebou slovo „zupák“ po-
užívat jako vtip. Když pak Jiřího 
v roce 1982 propustili, pravidelně 
jsme se navštěvovali. Chodil k nám 
na večeře a na promítání fi lmů. 

Díky kontaktům s těmito lidmi jsem 
poznával život občanů tehdejšího 
Československa. StB za tím však vi-
děla podvratnou činnost, i když si 
nedokážu dost dobře představit, jak 
by moje schůzky s těmito dvěma lidmi 
mohly podrýt komunistický režim.

Proč se vlastně podle vás komunis-
mus zhroutil?

Zkrátka selhal. Kolik lidí v něj do-
opravdy věřilo?

Po roce 1968 nejspíš už nikdo…

Chybný je už základní předpoklad, že 
stát má mít pod dohledem jak pracov-
ní, tak soukromý život svých občanů. 
V Sovětském svazu – a v Českosloven-
sku to bylo samozřejmě podobné – 
například kdosi v Moskvě nařídil, aby 
továrna na obuv vyrobila dejme tomu 
2500 párů určitého druhu bot. To je 

StB disponovala i Wenickovou pasovou 
fotografi í Foto: ABS

Popisek z dílny StB: „Akce BOR 81: V Praze dne 7. 10. 1982 v 10.34 hodin před letištěm Ruzyně. 
1 Bor, 2 Doane James, 3 Doane Jeannine (návštěva), 4 řidič Valenta“ Foto: ABS
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přece absurdní. Komunistický režim 
byl odsouzen k zániku, který přišel 
ještě dřív, než jsme já a moji kolegové 
a přátelé předpokládali. Držela ho nad 
vodou hlavně tajná policie, ze které 
měli lidé strach. Komunismus zkrát-
ka a dobře selhal. Je kapitalismus 
dokonalý? Není, žádný systém totiž 
není dokonalý, ale kapitalismus bez-
pochyby nabízí více možností než 
komunismus. Myslím si, že jedním 
z důvodů, proč komunistické režimy 
padly v roce 1989 tak rychle, je to, že 
řada lidí měla zkušenosti s dvaceti 
lety demokracie ještě z doby před 
druhou světovou válkou. 

V Československu například ame-
rická armáda došla při jeho osvobo-
zování na jaře roku 1945 až do zá-
padních Čech. Tam se na základě 
předchozí dohody zastavila a po 
vítězství nad Německem tu na čas 
setrvala. V řadě obcí jí hned po skon-
čení války postavili na památku 
pomníky. V letech 1981–1983 jsme 
kolem 9. května, na výročí osvobo-
zení,  těmito vesnicemi projížděli. 
Také jsme se na Hlasu Ameriky pta-
li lidí, jestli neznají nějaké pomníky 
nebo památky připomínající americ-
ké vojáky, kteří padli v boji proti 
nacismu. Ohlas byl ohromný. Spous-
ta lidí se na nás obracela se svými 
vzpomínkami na Američany buď 
osobně, nebo písemně. A nedaleko 
Bratislavy jsme dokonce našli tros-
ky amerického letadla, které sestře-
lili nacisté. 

Lidé si zkrátka pamatovali, jak se 
žilo před únorovým převratem v roce 
1948, a věděli, že existuje i jiné zří-
zení než jen komunismus. Takže si 
myslím, že komunismus padl hned 
z několika příčin. Lidé především 
nechtěli, aby jim denně někdo roz-
kazoval, co mají dělat. Nechtěli žít 
„podle plánu“. Dokonce i moje složka 
začíná plánem činnosti proti Marti-
nu Wenickovi, který si vymyslelo 
vedení Státní bezpečnosti. Plně to 
odpovídá duchu doby. 

Z angličtiny přeložil Ondřej Šanca

Praha, 25. 6. 1982, náměstí Maxima Gorkého v 16.40 hodin. Žena za M. Wenickem s ním údajně 
„vyjela z bydliště“. Ve skutečnosti se jedná o Wenickovu matku Dorothy Wenick. Foto: ABS

Martin Wenick a Rudolf Karpelis dne 25. 2. 1982 v 17.45 hodin v restauraci U Kocoura. Vpravo 
fotografi e náhrobku, u kterého se M. Wenick zastavil. Náhoda, či mrtvá schránka?   Foto: ABS

StB pečlivě dokumentovala každý svůj krok
  Zdroj: ABS
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Jeden z mnoha záznamů ze sledování M. Wenicka během jeho prvního pražského pobytu v 60. letech Zdroj: ABS
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Návrh na sledování z 80. let. StB považovala Martina Wenicka za agenta CIA. Zdroj: ABS
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Záznam ze sledování M. Wenicka v únoru 1982. Příslušníkům StB neunikl ani počet piv, které „objekt“ zkonzumoval. Zdroj: ABS
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Ani na Slovensku se M. Wenick dohledu nezbavil. Takto jeho návštěvu Žiliny hodnotil kpt. Karas.                                  Zdroj: ABS
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