Scénář k rozhlasové reportáži
Gymnázium Český Krumlov - pamětnice paní Ruth Hálová

Jarin:
Ruth Hálová rozená Adlerová se narodila do židovské rodiny 26.2 1926. V dětství bydlela v
Soukenické ulici v Českém Krumlově.

Míša:
Bylo jí třináct let, když po prázdninách v roce 1938 zažila ve škole šikanu kvůli svému
židovskému původu. Za několik týdnů opustila Ruth Hálová se svojí matkou, sestrou a
babičkou Krumlov. Odstěhovaly se do Prahy, kde se maminka dozvěděla o vlacích, jež
odvážely židovské děti do Anglie. Během léta 1939 se jedním z těchto vlaků Ruth dostala ke
své adoptivní rodině.

Martin:
V anglickém Birminghamu navštěvovala základní školu. Vzpomíná na první rok, kdy se učila
zejména přepočítávat míry a měny.
39:58 – 40:57
„ To bylo komplikovaný, než zavedli desetinný systém. Tak třeba, pěníze byly čtyři foldnigs,
folding byly jedno penny, dvanáct penny byl jeden šilink, dvacet šilinků byla jedna libra.“

Kačka:
Ve čtrnácti letech ukončila základní vzdělání.
41:49-42:06
„ Jsem přišla do školy a říkali jo děvenko je ti čtrnáct tak to končíš, protože čtrnáct byl
school leaving age tehdy za války a povinná docházka byl ve čtrnácti, tak a příští semestr už
nepřijdeš.“

Kačka:
Ruth Hálová začala pracovat v trafice, kde však zůstat nechtěla. Naštěstí se našel sponzor
ochotný zaplatit studium na střední škole, i nová adoptivní rodina.
45:46-45:52
„ No a tak jsem se dostala do Rugby, to byla Rugby high school, to byla elitní střední škola.“
46:08-46:17
„A tam jsem byla dva roky a tam jsem absolvovala tím Oxfordským school Certificate a to
byla úžasná škola.“

Jarin:
Louis Pasteur a jeho dílo podpořilo zájem Ruth Hálové o mikrobiologii. Díky potřebě
zaměstnanecké síly v nemocnici byla i bez pracovního povolení přijata do vysněného
zaměstnání.

Kačka:
Kolega z laboratoře se ji snažil přesvědčit, že má na víc. Kontaktoval exilové ministerstvo v
Londýně, kde žádal, aby Ruth Hálové poskytli stipendium pro studium na vysoké škole.
52:06-52:50
„No a oni říkali, my teď otevíráme českou školu pro těch 160 dětí, co tady jako jsou český,
střední školu, tak ať jde do té střední školy, my to potřebujeme naplnit, a když do té doby
než udělá českou maturitu bude konec války, tak se vrátí a když nebude konec války, tak
budeme uvažovat o tom, že jí pošleme na tu univerzitu tady, studovat. To byl rok 1943 a
maturovala jsem 1945 už po vítězství a jela jsem domů, protože samozřejmě jsem dostala
zprávu, že maminka to přežila. Takže jsem jela domů“

Míša:
Po válce Ruth Hálová vystudovala obor mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze.
,, Když se rozhodnete k něčemu dobrém tak jděte za tím a ono se to podaří.“

