
ŽIVOTOPIS 
 

 Ing. Ivanka Hakaufová se narodila 21. září 1931 v Hradci Králové. Paní Ivanka bydlela 

v Hradci Králové na Pražském předměstí na Husově třídě, později se přejmenovala na ulici 

Dukelská vedle Skleněné věže. Její dětství bylo velmi šťastné a mírumilovné. Otec paní Ivanky 

byl vlastníkem obchodu s botami. Matka paní Ivanky byla ženou v domácnosti. 

 Život v okupaci nebyl lehký, poněvadž jídla nebylo příliš mnoho. Příděly potravin byly 

malé. Lidé si dělali starosti, kvůli obživě, tak si začali tajně chovat domácí zvířata.  

 Ivanka chodila do třídy jen s děvčaty, navštěvovala obecnou školu do 5. třídy, od 6. 

třídy navštěvovala tzv. měšťanku. Poté pokračovala na gymnázium, z kterého šla po jeho 

dokončení na Vyšší odbornou školu ekonomickou, kde získala titul Ing.  Paní Ivanka 

navštěvovala Sokol, později chodila do Pionýra.  

 V lednu roku 1939 dostala Ivanka záškrt, který byl pro ni velmi náročný. Byla 

přivezena na infekční pavilon v Hradecké Fakultní nemocnici, po záškrtu dostala spálu. V té 

době neexistovala očkování. 15. března 1939 ji čekal odchod domů, poněvadž se ze 

zákeřných nemocí dostala úspěšně. Vyšla na chodbu v nemocnici a uslyšela: „Tak nás obsadili 

Němci“. V tento moment paní Ivanka dostala strach a začala se trochu zajímat o světovou 

politiku.  

 Příchod Němců začala pociťovat právě po odchodu z nemocnice, kde ji vyzvedla její 

tetička taxíkem. V té době bylo zvykem, že lidé v autech jezdili po levé straně, po nástupu 

jiné vlády začala auta jezdit po pravé straně. 

 16. března 1939 nastal Protektorát Čechy a Morava. Začaly se zavírat obchody 

nejdříve židovské, poté i jiné, kteří vlastnili lidé s vírou v jiné náboženství. O obchod přišel i 

Ivančin tatínek. 

 V roce 1945 přijíždějí Rusové, kteří předtím ,,osvobodili“ Moravu. Ivančin otec byl 

předtím v Rusku 8 let. V roce 1952 se její otec se zapojuje do věci navrácení obchodů 

vlastníkům.  

 Ivanka má dnes dvě dcery a šest vnoučat. Žije v Hořicích v Podkrkonoší. 

 


