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Stát se someliérem prvního vydání titulu „Velká kniha o whisky“, jejímž autorem je plzeňský rodák pan Vladimír Kulhánek, považuji za velkou čest a radost. Zvlášť, když na každé stránce nahlédnu do světa, jenž má svůj vývoj a o němž jsem měl jen mlhavé představy. Vytříbily se.
Koukat na rozprostøenou vrstvu jeèmene patøí k povinnostem palírenského sladovníka. V Irsku a Skotsku mu øíkají maltster. Odtud i ve svìtì. Kupodivu jednoduchou technologií se pak jeèmen v tekuté podobì objevuje v regálech prodejcù. Z jednoduchosti vykøesané jiskry.

Encyklopedicky pojatá kniha zevrubnì mapuje nápoj, jiskry obsahující. Jeho druhy, barvu, rodištì. Zkoumání chuti nechává konzumentovi. Ukrutnì trpìlivé pátrání po datech v celém svìtì. Témìø kartografický výzkum øadím k nejvìtším kladùm publikace, i když se nenacházel v prvním plánu autora. Shromáždit všechny dostupné informace o každé znaèce modré planety, to autorùv zámìr. Naplnìný. 

Fotografie v knize uvedené mì ubezpeèují v poznání, že všude jinde si tradice váží víc, než my doma. Palírny whisky na Highlands ve Skotsku, èi nìkde v Kentucky v Americe, krajinu dotváøejí, aniž by na sebe strhávaly pozornost. Èlovìk si manì øíká, jestli není zvláštní, že taková dobrota se rodí právì takhle skromnì. U palíren již zaniklých se jedná o vzácné dokumenty. Z postoje a nakroucených knírù posádky palírny dýchá loajálnost s firmou, i z fotek starých víc jak sto let.

Kamarád z Indie se ženil. V tom termínu jsem se tam zrovna motal. „Koho si bereš, Basha?“ „Nevím. To rodièe. Ale pøijeï. Bude tì to zajímat.“ Nádherná svatba na zahradì. Kluk má štìstí, nevìsta je kouzelná. Podezírám ho, že mì lakoval. Pijí se hektolitry èaje. Pak mì ženich odvedl do domu. Prosmýkli jsme se kolem nezbytných oltáøíkù a on ukázal do rohu místnosti: „Hele!“ Šklebila se na nás láhev balantinky. Mrkala na nás. Do chvíle, než nás objevila Bashova nádherná a evropským studiem pouèená nevìsta. Pøíštì do domu už ve tøech. 

Richard Grindal ve své knize o whisky vypustil: „Experimentování a ochutnávání whisky mùže být pomalou, ale nádhernou cestou za poznáním.“ Poznání se nevyhýbám. 
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