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vinařském závodu Massandra (sovchoz Gurzuf, vesnice
Krasnokamenka, dříve v tatarštině Kizil-Taš), pouze pár
kilometrů od místa konání konference, bývalého carského
paláce Livadija (právě zde poslední ruský car Mikuláš II.
s oblibou popíjel k opékanému selátku madeiru). Tento
celosvětový král muškátů, nazvaný podle odtržené skály
(výška 48 m a průměr 120–130 m) načervenalé barvy, dominující přilehlé vinici, musí zrát minimálně 2 roky. Avšak první
láhve s tímto skvostným mokem, jež dodnes můžeme spatřit
ve vinotéce Massandry, nesou letopočet 1946. Jenom na okraj,
název muškát vznikl z latinského musca, tedy muška, neboť
právě pro všechna tato létající ministvoření byly vždy sladké
a voňavé hrozny této odrůdy neobyčejně přitažlivým vábidlem. Jinak se mi v souvislosti s kamenem však vybavuje i jiné
víno, a sice nádherné italské Sassi Neri (Černé kameny)
z odrůdy Montepulciano z vinařského podniku Fattoria Le
Terrazze nedaleko Jadranského moře (Marches), proslaveného
rovněž víny Visions of J. (nazvanými podle známé písně Boba
Dylana Visions of Johanna), Chaos (Montepulciano, Syrah
a Merlot) a Planet Waves (75 % Montepulciano a 25 % Merlot), které nese název stejnojmenného alba zpěváka rozeného
jako Robert Allen Zimmerman, a proto je na etiketě jeho
podpis. Víme, že Churchill měl s sebou v Jaltě zásobu svého
oblíbeného koňaku Hine (později pil rovněž Bisquit, Salignac
a prestižní, superdrahý Rémy Martin Louis XIII), záznamy
však nehovoří o tom, zda byly do jeho zavazadel přibaleny
rovněž jím upřednostňované dvanáctileté míchané whisky
Johnnie Walker Black Label a Hankey Bannister nebo jednosladová Mortlach. Přitom nevíme, zdali Stalinovi náhodou
nezbylo několik láhví whisky White Horse z bedny, kterou mu
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jako novoroční dárek Churchill poslal v roce 1942. Mohlo to
sice také být polosladké, Stalinovo oblíbené víno Chvančkara,
nazvané podle stejnojmenné vesnice v oblasti Rača, okres
Ambrolauri, v západní Gruzii, vyráběné pod tímto jménem od
roku 1907 (předtím se nazývalo Kipianiho víno), ale zřejmě
nebylo – vzhledem ke známým chuťovým preferencím britského premiéra. Stejně je na tom nejoblíbenější Churchillova
značka šampaňského Pol Roger, neboť poprvé se britský
ministerský předseda sice setkal s majiteli této firmy na
podzim roku 1944 v Paříži, ale teprve po skončení války začal
dostávat pravidelné zásilky a pít jednu láhev denně. Od roku
1975 nese nosná značka šampaňského této firmy na jeho
počest název Sir Winston Churchill Special Cuvée, v níž
dominuje víno z odrůdy Pinot Noir. Ostatně přibližně ve
stejné době vznikla rovněž značka portského Churchill’s
a o něco později stejnojmenná značka ginu od nám známé
skotské firmy Burn Stewart. Pochopitelně, že v reakci na tuto
britskou slávu nemohlo ve Francii nevzniknout šampaňské
Cuvée Charles de Gaulle (firma Drappier), sestávající taktéž
především z vín odrůdy Pinot Noir. Mimochodem – velký
generál s citlivým nosem měl v oblibě armaňak Domaine
Boingnères, což je sakramentsky dobré pití! Právě šampaňské
je všeobecně považováno za nápoj pro slavnostní příležitosti.
Tisíce lodí, stovky milionů svateb a ještě větší počet narozenin
i šťastných shledání, nehovoříce již o vítání nového roku, bylo
pokřtěno nebo doprovázeno tímto vínem, charakteristickým
bublinkami. Skutečnost, že z nich bylo následně mnoho rozvodů i rozluk a řada Titaniků (mimochodem tato loď nebyla při
svém spouštění na vodu křtěna šampaňským, i když v první
třídě se zde oné osudné noci 15. dubna 1912 podávalo
Clicquot 1900, Pommery Naturel
1900, Moët & Chandon Dry
Imperial 1898, Heidsieck Dry
Monopole 1898 a 1900, Mumm
G.H. Extra Dry 1900, Perrier-Jouët Extra Quality Extra Dry
1898 a Ruinart Brut), nic nemění
na tom, že šampaňské je spojováno se štěstím. Whisky je však
v jednom ohledu štědřejší, neboť
nikdo si údajně nevzpomíná, že
by se nějaká loď pokřtěná
skotským destilátem nevrátila do
mateřského přístavu. Proto na
cesty a šťastný návrat se pije
whisky. A bez ohledu na to, zda
se chystáme někam vyrazit nebo
ne, nalijme si na pomyslnou
cestu desetiletou whisky Auchroisk. Slàinte mhath! [slánže
vár].

