
Paní Míťa Haasová - rozhlasový scénář  
Tento příběh vypráví paní Míťa Haasová, která během svého života na vlastní 
kůži zažila útrapy 2. světové války i komunistického režimu.  
 
Tak já jsem se narodila tady ve Dvoře Králové v roce 1924, to mně je teda 94 roků a bude mně 
95, narodila jsem se jako dcera velkoobchodníka se železem, my jsme měli poměrně hodně 
velikej obchod, ale já jsem si ani neuvědomila, že prostě moji rodiče jsou bohatý, protože jsem 
byla střídmě vychovaná. 
0:00-0:32 (0:32)  

Během 2. světové války poslouchala rodina paní 
Míti zprávy ze zahraničí.  
 
Tak samozřejmě jsme poslouchali každej den rádio, a to tenkrát rádia...měli jsme takovej 
jako..."churchilek" - se tomu říkalo, to byl takovej nástavec do rádia, že jsme mohli poslouchat 
zprávy z ciziny.  
8:43-9:03 (0:18)  

Paní Míťa navštěvovala školu tzv. ženských povolání v Pardubicích, kde 
zároveň žila několik let u své sestry, když se její rodina rozrostla, odstěhovala se 
Miťa do hotelu Na Veselce, odkud nemá dobré vzpomínky...  
 
Jsem bydlela na tom hotelu na tý Veselce, ovšem tam to hrozně skončilo, protože můj bratranec 
Erno Košťál, taky je o něm psáno ve starejch knihách, byl v takový společnosti, která pracovala 
proti Němcům, jenomže jak to bývá, ta organizace, oni měli vysílačku někde u Pardubic a 
vysílali do ciziny. Jenomže jak to bývá, někdo to prozradil a na tu celou společnost, to byla velká 
společnost doktorů a inženýrů a byl tam taky ten můj bratranec Erno Košťál, a ten, samozřejmě 
to prozradili, a to byl v Pardubicích Oberlandrat, to byl jako nejvyšší úřad německej, a já si 
vzpomínám, že ten den, když to někdo prozradil, že tahleta akce existuje, tak mýho bratrance 
zavřeli, a gestapo, ještě ten den...to se jmenovalo v kostelíčku, a v Pardubicích ho zastřelili.  
11:30-12:52 (1:22)  

Po válce se moci ujali komunisté a paní Míťa a její rodina přišly o svůj rodný 
dům, jenž jim byl znárodněn.  
A můj dům, kterej je číslo 33, dneska v Horovy ulici, ten byl znárodněnej, a já jsem byla 
vystěhovaná. A vystěhovali nás pod zoologickou zahradu a tam jsem dostala 3...a tenkrát ten, 
to byla taková situace zlá...komunisti hlavně byli...a ten byt byl třípokojovej a byl celkem hezkej.  
4:15-4:50 (0:35)  

Závěrem by nám paní Míťa chtěla vzkázat, abychom nezapomínali na minulost a na 
to, že jsme Češi. 



Já myslím, že teror a násilí je vždycky vošklivej a každej takovejhle režim, ať to je 
komunismus, nebo nacionalismus, tak to je dycky vošklivý. 
15:10-15:24 (0:14)  

Mladý generaci bych chtěla vzkázat, aby zůstali každej na svým místě a aby nezapomínali 
na to, že jsou Češi, 27:19 my jsme sice malej stat 27:34 Aby si každej uvědomil, že jsme 
Češi a na to nezapomínali, to bych kladla jako na první místo.  
27:10-27:43 


