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Ze vzpomínek paní Bosákové nás nejvíce zajímaly ty válečné. Je to jiné, než učit 
se ve škole data, bitvy, pakty a moře dalších faktů. Vzpomínky jsou osobní a 
týkají se Sedlčan, kde obě chodíme do školy.
Víme kde je fara, dům u Houdů, kde byla tankem rozmačkaná Maruška 
Tancibudková. Trefíme do Oříkova, Dublovic, Třebnic a máme tam kamarády a 
spolužáky. Válka zasáhla i do rodin našich prababiček a pradědečků.

Komiksy jsme kreslily podle historek, které nám paní Bosáková vyprávěla. Ona 
své vzpomínky už dříve sepsala a text nám po nahrávání zapůjčila. My jsme 
zapsané vzpomínky paní Bosákové použily k vysvětlení děje našich komiksů.
Všechny postavy jsou černobílé, barevně je jen postava malé Miládky Peštové, 
později provdané Bosákové. 

Vendula a Hanka

























Vzpomínky navíc: dvě výrazné příhody tchyně 
paní Milady Bosákové na válečná léta.



Maminka mého muže povídala, že za ní přišel bratranec a řekl jí: 
„Mařeno, máš prase?“
„Mám“.
„Potřeboval bych půlku prasete. Můžeš ho zabít?“
Já nevím, jak to udělala, ale v noci ho zabila, vykuchala.
Druhý den přijeli autem, prase oblékli do kožichu, na hlavu mu dali klobouček se závojíčkem, posadili ho do auta a jeli. 
To víte, že to muselo bejt „tuhle a támhle“ všelijak domluvený.
Pak přišel telegram, že „tetička v pořádku dojela.“



Maminka mého muže mi vyprávěla, co se jí stalo s Rusama. Jednou brečela a velitel se jí ptal, co se jí stalo. Tak 
povídala, že jí muž umřel a syn měl po něm hodinky a nějaký voják jí je vzal. Velitel jí vysvětloval, že byla válka,. Že 
vojáci šli přes nepřátelská území a že teď jim sice vysvětlují, že už nejsou na nepřátelském území. Naopak, že sem 
přišli pomoct. Ale ne vždy se daří to vysvětlit. Našli toho vojáka, který ty hodinky vzal a velitel ho dal zastřelit. 
Protože měli zákaz něco brát. Babička, maminka mého muže, to oplakala, protože tohle nechtěla a nenapadlo ji, 
že to takhle dopadne. 



A jedna ze vzpomínek na 50. léta a fronty na banány.



V zelinářství Pleticha jsme se sešli a stáli. Holka byla malá, spala doma v postýlce a já stála s klukem frontu. Když přišla 
doba, kdy se měla vzbudit, tak jsem klukovi dala tašku, peněženku, poprosila ženský, který tam se mnou stály, aby ho 
pohlídaly. Letěla jsem domů, popadla holku, šoupla ji do kočáru a ujížděla s ní zpátky do fronty. A šla zase jiná maminka, 
která potřebovala a zase jsme hlídaly její dítě. Jenže to víte, v zimě… Děti začaly stonat, a tak dr. Hofman napsal seznam 
dětí a ten dal k Pletichovi, aby někdo neříkal, že má dětí bůhvíkolik a neměl třeba nikoho a nestály tam pořád ty samé děti. 
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