Ruth Hálová
Ruth Hálová rozená Adlerová se narodila 26. února 1926 v Českém Krumlově do židovské
rodiny. Ve stejném roce zemře její otec Leopold, který byl legionářem. Když v roce 1938
chodila do sekundy na německém gymnáziu, začali na ni a jejího kamaráda Lea spolužáci z
důvodu velkého nárůstu antisemitismu křičet: ,,Juden raus“. Do svých dvanácti let bydlela v
ulici Soukenická a poté se společně se svojí matkou Zdeňkou a sestrou Evou přestěhovala do
Protivína za příbuznými a následně do Prahy. Tam se také její matka dozvěděla o tzv.
Wintonových vlacích jež přepravovaly děti do Anglie a obě dcery zapsala.
Ruth odjela 29. června 1939 a její sestra Eva 2.srpna 1939 což byl úplně poslední vlak, který
do Anglie dojel. Celkem byla ve třech rodinách. První rodina byla v Shirley v Birminghamu,
kde pracovala v trafice a ve čtrnácti letech dokončila povinnou školní docházku. Do rodiny
přijela příslušnice kvakerů (Quakers=Society of friends), která našla sponzora, jež jí zaplatil
střední školu v Rugby. Kvůli tomu se přestěhovala k rodině, která už dvě děti měla, takže za
nedlouho přešla do rodiny Boagových. V Rugby po dvou letech získala nižší maturitu (Oxford
leaving exam). Sestra Eva se v této době učila na ošetřovatelku. Louis Pasteur a jeho dílo
podpořilo zájem Ruth Hálové o mikrobiologii, takže chtěla pracovat jako laborantka, ale
během války byly nemocnice státní a žádný cizinec ve státní službě pracovat nemohl. Přesto
se nevzdala, její pěstounský otec začal pracovat v nemocnici v Hammersmithu, kam byla Ruth
následně díky potřebě zaměstnanecké síly i bez pracovního povolení přijata. Československé
exilové ministerstvo školství a sociálních věcí jí nabídlo studium na československé škole ve
Walesu. Zde v roce 1945 odmaturovala. Mezitím její sestra Eva pracovala v nemocnici jako
ošetřovatelka. Ta se zpět do Československa vrátila v květnu 1945 a pomáhala v boji proti
tyfu v Terezíně. Tam se po dlouhé době setkala s maminkou, která Terezín díky svému
bratranci přežila. Maminka byla napsaná na transportu do Osvětimi, ale potkala tam svého
bratrance Arnošta Bienenfelda, který měl v Terezíně celkem vysoké postavení a svatby tam
byly povolené, takže si ji vzal za manželku. Díky tomu maminku zachránil, přežili spolu
Terezín. Vyhnul se jim tyfus a žili spolu i po válce.
Ruth se do Československa vrátila 24.září 1945 a společně s maminkou se potkaly na
vlakovém nádraží, což byl pro ně krásný moment. V roce 1952 vystudovala obor
mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jako laborantka pracovala v
pražském Motole do roku 1953, dále také v Karlových Varech nebo v Ústí nad Labem. Byla
dvakrát vdaná, poprvé v roce 1947 a podruhé v roce 1956. V nynější době se věnuje učení
indického duchovního Sai Baby a mnohokrát už v Indii byla.

,, Když se rozhodnete k něčemu dobrém tak jděte za tím a ono se to podaří.“
Motto Ruth Hálové

