
Míťa Haasová, rozená Suchánková 

se narodila 25. července 1924 do rodiny velkoobchodníka se železem ve Dvoře Králové nad 

Labem. Měla dva sourozence, výrazně staršího bratra Karla a starší sestru Líbu. Bratrova 

matka, rozená Gutfreundová, byla sestrou sochaře Otto Gutfreunda. Paní Míťa chodila do 

místní základní školy, poté gymnázia, ve 13 letech jí zemřela maminka, o domácnost se chvíli 

starala její teta, která vypomáhala jejímu otci. Začátkem války navštěvovala Spolkovou školu 

pro všeobecné vzdělání dívčí – školu jazykovou – THE PRAGUE LADIES‘ COLLEGE „KOŠINKA 

HOUSE“. O něco později se přestěhovala do Pardubic ke své starší sestře, kde několik let žila 

a studovala na škole tzv. ženských povolání. Poté, co se rodina její setry Líby rozrostla, 

bydlela v hotelu Veselka, jenž patřil jejímu bratranci Arnoštu Košťálovi, známému 

hoteliérovi a zároveň členovi protinacistického odboje. Po incidentu, při kterém Erno, jak mu 

blízcí říkali, zemřel na rozkaz tehdejšího gestapa, se Míťa v roce 1942 přestěhovala zpět do 

Dvora Králové nad Labem. Tady pracovala jako úřednice ve firmě Junkers. 

Na konci války se paní Míťa vdala, s manželem bydleli v jejím rodném domě, který v roce 

1949 znárodnila tehdejší vláda. Bydlet zde mohli ještě do roku 1973, poté byla celá rodina 

vystěhována do bytu pod zoologickou zahradou, jenž jim byl přidělen. Manžel paní Míti byl 

členem Československé strany národně socialistické, po válce se angažoval hospodářsky i 

společensky v rámci obnovy poválečného Československa. V důsledku toho byl po únorovém 

převratu v roce 1948 perzekuován – přišel o zaměstnání a na chvíli i o svobodu, v roce 1968 

se tato situace opakovala. V době tzv. Pražského jara se politicky angažoval a stal se členem 

České národní rady. O rok později byl zbaven mandátu, přišel o zaměstnání a bylo mu 

zakázáno ucházet se o zaměstnání ve východočeském kraji. Musel dojíždět do Prahy, kde 

pracoval jako ekonomický pracovník ve vydavatelství Melantrich. 

V 50. letech se paní Mítě narodili dva synové, od roku 1958 až do svého odchodu do 

důchodu pracovala ve Výzkumném ústavu zušlechťovacím ve Dvoře Králové nad Labem jako 

administrativní pracovnice. Nyní si užívá svého stáří se syny a vnoučaty ve Dvoře Králové. 

 

 

 

 

 


