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Pianista a skladatel Uriel Herman 
vystudoval klasickou hudbu, k 
improvizaci se dostal díky 
spontánním úpravám rockových 
skladeb (např. Smells Like Teen 
Spirit od Nirvany). „Klasická hudba 
a klasické hraní jsou mému srdci 
stále blízké”, poznamenává 
hudebník, „ale to, co mi chybělo, 
byla svoboda vymanit se z dané 
formy…prostě svoboda 
improvizovat, svobodně se 
vyjádřit.“ Na rozdíl od jiných 
špičkových izraelských jazzmanů se neusadil v New Yorku, ale zůstal ve 
vlasti a často pobývá v Evropě a Latinské Americe. Všude tady se 
nechává inspirovat nejazzovými podněty, jimiž pak obohacuje hudbu 
vlastního kvarteta. Během své návštěvy Kostariky absolvoval šamanský 
obřad, který trval celou noc. To ho prý de(nitivně změnilo a otevřelo 
originální improvizované hudbě.  Během posledních dvou let se 
Herman vydal na turné se svým kvartetem, jehož členy jsou Avri 
Borochov (kontrabas, oud), Uriel Weinberger (saxofon a *étna) a Haim 
Peskoff (bicí). Jejich nejnovější album obsahuje aranžmá skladeb 
Nirvany a Radiohead, básně na nové melodie a originální hudbu. 
Album získalo mezinárodní uznání. Foto a text zdroj: 

http://jmw.cz/cs/p/24-mezinarodni-festival-jazzoveho-piana-solove-recitaly-2-
koncert

Asaf Gavron: Smrt v zádech
nakladatelství  Pistorius&Olšanská, překlad: Magdaléna Křížová)

Tel Aviv, rok 2003. Druhá palestinská 
intifáda je v plném proudu, vybuchují 
izraelské restaurace, tržiště i autobusy, 
armáda tvrdě zakročuje proti 
obyvatelstvu na palestinských územích. 
Uprostřed vší té abnormality dva mladí 
muži, vypravěči Gavronova románu, 
chtějí žít normálním životem : Izraelec 
Ejtan přezdívaný Krokodýl, zaměstnanec 
start-upové (rmy nabízející řešení pro 
úsporu času, jenž se shodou 
neuvěřitelných náhod ocitne u tří po 
sobě jdoucích teroristických útoků a 
pokaždé vyvázne, takže se stane jakousi 
národní celebritou proti své vůli; a 
Palestinec Fahmí, jehož matka zahyne 
vinou okupace, islamistický džihád mu 
sebere bratra a on sám se bez velkého nadšení nechá vtáhnout do 
aktivní teroristické buňky. Dva nepravděpodobné, a přece věrohodné 
osudy se propletou – mimo jiné při pátrání takřka detektivním po tom, 
co vlastně dělal v Tel Avivu jeden z Izraelců zavražděných při 
teroristickém útoku… Foto a text zdroj: 

http://www.pistorius.cz/?p=book&id=197

Tamar Meirová – Francesco Tirelli a jeho 
zmrzlinářství
(nakladatelství Práh, překlad: Lenka Bukovská)

„Petr měl tak rád zmrzlinu, že si každý 
den našel záminku projít kolem 
zmrzlinářství Francesca Tirelliho. Někdy 
si koupil pár kopečků, někdy se zaskočil 
podívat dovnitř, jindy jen nakoukl skrz 
výlohu.“

Petr je židovský chlapec, který žije se 
svou rodinou v maďarské Budapešti. 
Francesco Tirelli je Ital, který se do 
Budapešti přestěhoval a otevřel si tu 
zmrzlinářství. Petr do Francescova zmrzlinářství pravidelně chodí, 
protože zdejší různobarevné zmrzliny tak báječně voní a chutnají. 
Potom vypukne válka. Petr, jeho rodina i mnoho dalších lidí se 
nutně potřebují někde ukrýt. A Francesco dostane nápad… Kniha 
Francesco Tirelli a jeho zmrzlinářství je příběhem o přátelství, 
odvaze a ochotě pomáhat. Malý Petr (Jicchak) byl tchán 
spisovatelky Tamar Meirové. Ta si jeho pozoruhodné vyprávění 
vyslechla a rozhodla se o něm napsat knížku. Tamar Meirová 
vystudovala literaturu, přednáší a věnuje se i výzkumu, zabývá se 
výukou učitelek ve škole, školce a v židovských náboženských 
školách. Foto a text zdroj: 

https://www.prah.cz/francesco-tirelli-a-jeho-zmrzlinarstvi

kniha

kniha

Izraelské vábení, když máte chuť na sladké
(nakladatelství Slovart)

Nejnovější kniha 
světově 
uznávaného 
izraelského kuchaře 
Yotama 
Ottolenghiho se 
zaměřuje na sladké. 

Když potřebujete 
zvednout náladu a 
vytvořit okamžik 
čisté radosti, není nad lehký piškotový moučník ochucený kořením 
a citrusem nebo nad křehkou sušenku právě vytaženou z trouby. Je 
docela těžké vybrat si mezi bábovičkami s lískovými oříšky a 
čokoládovou polevou nebo minidortíky s jahodami a vanilkou, 
mezi ovocným koláčem s grappou nebo efektním čokoládovo-
banánovým cheesecakem, mezi košíčky Mont Blanc či lesními 
sněhovými pusinkami... Kuchařka vyjadřuje radost z takových 
okamžiků, kdy něco upečete, kdy se vám povede mistrovský 
kousek (podrobné postupy a rady v knize vám to skutečně hodně 
usnadní), kdy si s přáteli nebo s rodinou na moučníku pochutnáte, 
kdy prostě oslavujete sladké stránky života. Foto a text zdroj:  

https://www.slovart.cz/knihy-v-cestine/kucharske-knihy/kucharske-knihy/
sladke.html?page_id=23914

kuchařka

Zdroj: https://urielherman.bandcamp.com/track/lucky
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