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Ruth Goetzová S Rodinou

Tenhle obrázek je z Prahy z roku 1930. Zdá se, že byl po?ízený v n?jakém ateliéru. Zleva je na n?m Robert, bratr
mého nevlastního otce, vedle n?j teta Erna, pak její manžel Oskar Kolb a potom m?j nevlastní otec Ota Laš. Já
jsem to d?v?e vedle dvou sedících žen, napravo je moje matka a nalevo Robertova žena.
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Maminka se jmenovala Hilda, rozená Krauskopfová v roce 1900 v Praze. Byla ženou v domácnosti. Jaké m?la
vzd?lání, nevím. Asi rok poté, co jsme se vrátili do Prahy z N?mecka, se maminka podruhé provdala za ?eského
Žida Otu Laše, který pocházel z Šerlovic u Tábora. Byl ro?ník 1898. Brali se na Starom?stské radnici v Praze,
židovskou svatbu nem?li. S nevlastním otcem jsme si dob?e rozum?li, choval se ke mn? skv?le. Mamince se v
roce 1930 narodila dcera V?ra, kterou velmi milovala.
A?koli jsme s maminkou bydlely v jednom dom?, moc jsme se nevid?ly. Já jsem byla u d?de?ka a maminka si
založila novou rodinu. Náš vztah byl velmi zvláštní a do h?ejivého vztahu matky s dcerou m?l daleko. Vždycky
jsem se o ni pozd?ji postarala, když bylo t?eba, protože nakonec to byla moje maminka, ale nepamatuji se, že by
m? t?eba n?kdy objala nebo políbila.
M?j nevlastní otec m?l bratra Roberta, který m?l židovskou manželku. Oba zem?eli za holokaustu.
Maminka m?la sestru Ernu a bratra Rudolfa. Erna byla o dva roky mladší, byla bezd?tná, ale vdaná, její manžel
se jmenoval Oskar Kolb. Oskar byl Žid a pracoval jako ?editel podniku na výrobu lihovin. Teta Erna byla v
domácnosti. Každou ned?li jsme s d?dou vyzvedli strý?ka Oskara a jeli na h?bitov za babi?kou a cestou zpátky
jsme si u tety dali sva?inu a pak jsme pokra?ovali dom? na ob?d. Pamatuju si, že teta Erna m?la psa. Nemyslím,
že byla Erna s Oskarem n?jak zbožní, ale ur?it? chodili do synagogy alespo? na velké svátky. Oskar zem?el
ješt? p?ed transporty, Erna byla transportována do Terezína na podzim roku 1942 a v ten samý rok pak dále do
koncentra?ního tábora Malý Trostinec v Polsku, kde byla zast?elena.

