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Bože, prosím, pomoz 
mi v mých pochybách.

Na Václava čeká tajný policajt.

Hej, chlapče!

Kam 
spěcháš, 
mládenče?

ÁÁÁ

Čest práci, sou-
druhu. Čekal jsem 
tě minulý týden.

Omlouvám 
se, soudruhu 
policisto.

Musíš pode-
psat dohodu 
o spolupráci.

Ne…, 
vlastně 
ano.

Jak ne? Mám tě proplesknout? 
Chceš jít na faráře? Tak musíš 
podepsat Souhlas s plněním 
socialistických cílů.

Prosím, nebijte 
mě. Všechno 
podepíšu.

Já věděl, 
že se do-
hodnem! 
Každý čer-
nokabátník 
musí plnit 
závěry 
28. sjezdu 
KSČ.  Já vím.

Bože, zachraň mě!
Co mám dělat? 
Chtěl bych sloužit 
Bohu, ale nechci se 
upsat komunistům.

Nazdar, 
borče.

Čau.

Na faře.

Ahoj, 
kluci.

Vítejte v komunismu. Před třiceti lety Komunistická strana Československa (KSČ) v sepětí 
s pracujícím lidem potlačila studentskou stávku vedenou agenty cIA. Všichni aktéři 
neúspěšného puče, včetně křesťanských církví, byli tvrdě potrestáni. Komunismus stále trvá!

ZPÁTKY 
V KOMUNISMU

Václav pospíchá na mši.
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Co to 
s tebou 
je?

Kdyby 
to!

Před nástupem do semináře 
musím podepsat prohlášení, 
že budu podporovat 
socialistické zřízení a řídit se 
pokyny komunistické strany.

Spadly ti 
hračky do 
kanálu?

Tak to prostě podepiš a pak 
si dělej, co chceš. Takhle to 
dělá spousta lidí.

Ale já to 
takhle dělat 
nechci.

A navíc bych 
měl povinnost 
upozorňovat 
na protisocia-
listické živly.

Takže 
udávat.

No 
nazdar.

Proberem 
to později, 
začíná mše.

V pohodě, 
ještě máme 
třicet sekund.

Pane, pomoz 
Václavovi, aby 
mohl být tvým 
knězem.

Já bych ty blbý 
komunisty nakopal 
do zadku. Vykašli 
se na ně!

To bych rád. 
Ale to bych 
se nikdy ne-
stal knězem.

No jo, to mě 
nenapadlo.

Slyšel jsem, 
že existuje 
tajná církev.

To by bylo 
super! Byl bys 
farář jenom 
pro nás.

Zbláznil ses? Myslíš 
si, že na to komunisti 
nepřijdou? A navíc já 
chci sloužit všem.

Tak budeš trpět 
pro Krista. Radujte 
se a jásejte, neboť 
hojná je vaše 
odplata v nebesích.

Sorry, kámo, 
ale od tebe to 
jsou jen kecy! 
Nic ti nechybí 
a budeš 
mi kázat 
o utrpení! Tak promiň.

Komunisti by vyhodili ség-
ru ze školy a mámu a tátu 
z práce. To bys chtěl?

To bych 
určitě nechtěl, 
nedošlo mi to.

Musím 
domů, 
čau.

Tak zítra.


