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Abstineta inspirovala k psaní knihy whisky
Karlovy Vary - Když ležel Vladimír Kulhánek před devíti lety v nemocnici, manželka Jitka mu přinesla knížku Duch whisky. Toto laskavé a filozofické rozjímání o vodě života z pera Richarda Grindala tehdejšího karlovarského senátora natolik zaujalo, že začal psát o whisky svoji knížku. Po osmi letech práce je dílo o pěti stech stranách hotové. Jmenuje se Velká kniha o whisky.
„Jako politik jsem se dostal do různé společnosti. Každý tam mluvil o whisky a bylo mu jedno, jestli pije whisky, bourbon či něco jiného. Nikdo tomu nerozuměl,“ řekl Kulhánek. Protože rád nazývá věci pravými jmény, začal studovat vše, co souvisí s whisky. „Zůstal přitom teoretik. Je totiž téměř abstinent,“ usmívá se manželka Jitka.
Vladimír Kulhánek původně začal psát knížku o „Whisky od A do Z“ jako koníčka. Bavilo jej dávat dohromady informace o pěti tisících různých druzích whisky a o palírnách, kde nápoj vzniká. „Když si moji práci přečetli barmani v Praze, tak řekli, že bude škoda, když tak ohromnou bichli nevydám. Poslouží i jako učebnice pro hotelové školy,“ vzpomíná autor.
Čtenáři z Kulhánkovy knihy mimo jiné zjistí, že se v obchodech prodává převážně míchaná whisky. V posledním čtvrtstoletí se však rozmáhá pití takzvaného single malt whisky, která je jen z jedné palírny. „Každá taková whisky je úplně jiná,“ říká autor.
V knížce o jantarovém moku z Irska, Skotska, Kanady, Ameriky, Japonska, Indie i odjinud pamatuje i na takové detaily, jako jsou zaniklé palírny. Svoji knížku si dá Kulhánek do knihovny, se kterou se asi může pochlubit málokdo v republice. Doma má totiž pětačtyřicet českých i cizojazyčných titulů o vodě života. Knihu, která bude stát na předvánočním trhu devět set korun, vydává nakladatelství Dokořán. Jeden z jeho majitelů je totiž fanda do whisky.
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