
Míťa Haasová, 
rozená Suchánková



• Paní Míťa se narodila roku 1924 jako dcera velkoobchodníka se železem ve 
Dvoře Králové nad Labem.

• Měla dva starší sourozence - bratra Karla a sestru Líbu.

• Začátkem války navštěvovala Spolkovou školu pro všeobecné vzdělání dívčí.

• O něco později se přestěhovala do Pardubic ke své sestře, kde několik let žila a 
studovala na škole tzv. ženských povolání.

• Poté se přestěhovala do hotelu Veselka ke svému bratranci Arnoštu Košťálovi.

•Míťa   sestra Líba





Arnošt Košťál – hoteliér, odbojář

Zdroj: https://www.valka.cz/12136-Zivot-a-odbojova-cinnost-Arnosta-Kostala-hoteliera-na-Veselce



Arnošt Košťál
• Narodil se 26. června 1904 v Polici nad Metují, jeho otec vlastnil hostinec.

• Otec Arnošta si pronajal v Pardubicích hotel Veselka, rodina se tam 
posléze odstěhovala.

• V roce 1928 se Arnošt v Praze oženil s dcerou říšského poslance ve Vídni 
za Pardubicko v době Rakouska - Uherska, Jarmilou Udržalovou.

• Manželé Košťálovi si pronajali v roce 1931 nově postavený hotel Grand, 
projektovaný architektem Gočárem, v roce 1936 se Arnošt stává i majitel 
hotelu Veselka.

• Arnošt Košťál se stává známou pardubickou osobností, přátelí se s mnoha 
vlivnými osobnostmi - např.: Janem Masarykem, Edvardem Benešem, 
herci Osvobozeného divadla - Voskovcem, Werichem a Jindřichem 
Plachtou.



Arnošt Košťál
• Na začátku 40. let 20. stol. se ujímá funkce říšského protektora Reinhard 

Heydrich.

• Arnošt Košťál se v této době stává součástí sítě protinacistického odboje, u 
sebe v hotelu zaměstnal člena skupiny Silver, jejichž úkolem bylo 
„spojovat“ Londýn a protektorát.

• Hotel Veselka byl místem častého setkávání důstojníků gestapa, a to byla 
příležitost pro činnost protinacistického odboje.

• Po atentátu na R. Heydricha začalo peklo, které se dotklo i Arnošta 
Košťála, gestapo odhalilo činnost skupiny působící v hotelu Veselka, 
hoteliér se v zájmu zachování své rodiny vzdává gestapu a 2. července 
1942 umírá na „Zámečku“ pod rukama popravčí čety.



• Po smrti Arnošta Košťála se Míťa stěhuje zpět do Dvora Králové.



• Ve Dvoře pracovala jako úřednice ve firmě Junkers.

• Po konci 2. světové války se vdala a žila se svým manželem v jejím rodném 
domě, který v roce 1949 vláda znárodnila.

• Bydleli zde do roku 1973, poté se museli přestěhovat do bytu pod 
zoologickou zahradou.



• Manžel paní Míti byl členem Československé strany národně socialistické.

• V důsledku angažování hospodářsky i společensky v rámci obnovy 
poválečného Československa byl po únorovém převratu v r. 1948 
perzekuován.

Přišel o zaměstnání a na chvíli i o svobodu, v roce 1968 se tato situace 
opakovala.

• Po tzv. Pražském jaru se stal členem České národní rady, o rok později 
přišel o zaměstnání.

• Nové zaměstnání našel ve vydavatelství Melantrich jako ekonomický 
pracovník.



• V 50. letech se paní Mítě narodili dva synové - Jan a František.

• Od roku 1958 až do svého odchodu do důchodu pracovala jako 
administrativní pracovnice ve Výzkumném ústavu zušlechťovacím.
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