Izraelka miluje Valy u Mariánských Lázní
Valy u Mariánských Lázní – Už skoro dvě desítky let se vždy čtyři měsíce v roce rozrostou Valy u
Mariánských Lázní o čipernou výborně česky hovořící dámu
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Na cestách po Chebsku občas Lianu Rothovou
(vpravo) doprovází její kamarádka z
Mariánských Lázní Pavlína Jindřichová. Na
snímku si právě společně vychutnávaly kávičku
v jedné chebské restauraci.
Autor: Deník: Vladimír Kučera
Je jí bývalá pedagožka Liana Rothová (narozená
2. května 1933 v Brně), která nyní žije v
izraelské městě Carmiel. Z Čech odešla kvůli
řádění komunistů v roce 1949. Říká o sobě, že je
Židovka – česká Izraelka.
Prozradíte vaše vazby na ČR a na Chebsko?
Jako velmi mladá jsem žila v Praze. Dnes bohužel nemám na toto město žádné vazby. Všichni tehdejší
přátelé už umřeli. Nové kamarády jsem si našla v Mariánských Lázních a okolí, kam už jezdím 19 let.
Bydlím zde vždy od začátku června do konce září .
Chebsko..?
Nyní mám domeček ve Valech u Mariánských Lázní. Vždy jsem zde čtyři měsíce v roce, když je v Izraeli
největší vedro. Před ním utíkám a rovněž vlastně jezdím domů. Každému také říkám, že Valy jsou
nejkrásnější na světě.
Byl váš manžel z Čech?
Manžela jsem poznala na vojně, kam musejí v Izraeli i děvčata. Našla jsem si ho u námořnictva, kde jsme
oba sloužili. Byl to Slovák dříve žijící v Praze.
Určitě se můžete pochlubit početnou rodinkou..?
Prozatím mám 19 vnoučat (17 v Izraeli a 2 v severní Americe) a 27 pravnoučat. Jedna z mých dvou dcer
(matka těch sedmnácti dětí) je žena Rabína.
Dcera má sedmnáct dětí?
Opravdu ano. Rabín totiž má mít početnou rodinu. A všichni by se divili, jak jsou její potomci vychovaní a
spořádaní a jak to vůbec dcera Ronit zvládá.
Uvedete, jaké máte jazykové znalosti?

Vychovaná jsem v češtině a němčině. A moje dvě děti samozřejmě také musejí výborně mluvit česky. Já v
současnosti ovládám sedm řečí a osmou (španělštinu) se učím.
Vadí mi, že tady tu správnou češtinu mnohde dost huntují. To mi opravdu bolí. Ráda mluvím česky a
správně česky!
Je něco, co na Chebsku nesnášíte?
Na Chebsku mi vadí to roztahování Němců. Jsou moc rozpínaví a mají to sem blízko. Nezapomínám na to,
že vybili šest milionů Židů.
Proč si na pobyt v Čechách vždy předplácíte Chebský deník?
Chebský deník jsem si před lety vybrala právě proto, že tam nejsou ty takzvané bulvární zprávy a dočtu se o
dění ve svém okolí. A to se mi moc zamlouvá. A myslím, že to ti redaktoři z Deníku dělají dobře!
Co je v Čechách nejhorší?
V Čechách mi hlavně vadí sobečtí a bezohlední řidiči. Ale musím přiznat, že v Izraeli je to leckdy ještě
horší. Také mne rozčiluje skutečnost, že v okolí Mariánských Lázní dost lidí neumí mluvit spisovně česky.
Česká nebo izraelská kuchyně..?
Samozřejmě – jsem vychovaná jako Češka, tak miluji českou kuchyni. Ovšem ta izraelská je zdravější a je
postavená hlavně na zelenině a zajímavých úpravách masa. Českým kamarádům občas připravuji lilek v
izraelském stylu. Zatím všem chutnal.
Je patrné, že máte přehled nejen o dění v regionu. Kde kromě Deníku čerpáte informace?
Například hlavní celodenní zprávy v televizi si v 19.30 hodin nikdy nenechám ujít. Dost informací také
čerpám z internetu, kde samozřejmě rovněž sleduji dění v Izraeli

