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Ivana Kováříková, Ostrava -
Ostravský K.A.H.A.N. (každý dnes už
ví, že se jedná o klub amatérských hod-
notitelů alkoholických nápojů) nás po -
zval na svou letní seanci na téma Müller
Thurgau. 

Je zvykem, že každý přinese ten
nejlepší vzorek, na který dosáhne, a tak se
i naše redakce musela snažit. Vyzbrojili
jsme se trojicí slavných žernoseckých
müllerek a z domácího archivu jsem
vytáhla ještě Znovín 1995. Volba byla
dobrá a Kupsovy Žernoseky opět
prokázaly, že se svou müllerkou proslavi-
ly oprávněně - kabinet 2002 zvítězil,
pozdní sběr téhož ročníku skončil druhý,
bronz patří jakostní 2003 od Horáka
z Vrbice. 

Telegrafické hodnocení samostných
kahanistů: Hodnoceno bylo nejvíce
vzorků mladých vín (7x 2003) v historii

Ostravští Kahani

hodnocení. Při rovnosti mediánů
rozhodoval o vítězi bodový průměr!
Jemně perlivá “Dobrá Milerka” (Kosík)
zcela propadla. Bitva o Poddvorov (Sůkal
vs. Hnídák) skončila remízou: „zelená”
müllerka (Hnídák) nezapřela ex-titul na
etiketě, mladá müllerka (Sůkal) začíná
rychle stárnout.

Sešlo se rekordních 20 vzorků, a tak
bylo veselo - natolik, že jsme se rozhodli
připravit sondu do duše “kahanistů”, kteří
se ostatně na samém sklonku prázdnin
rozrostli o zbrusu nového devětačtyřiceti-
centimetrového Petra Křístka!

O historii vzniku občanského sdružení
K.A.H.A.N. nám tehdy ještě tatínek-
čekatel MUDr. Martin Křístek řekl:
„13.května 2002 se sešla pětice přátel,
milovníků dobrých vín Radka Hutařová,
Petra Křístková, Josef Eliáš, Martin
Křístek a Karel
Kubesa. Tihle zakláda-
jící členové se dohodli
na vytvoření stanov
klubu, rotaci preziden-
tů a víceprezidentů 
(s důrazem na slovo
více) od schůze ke
schůzi a na výji -
mečném privilegiu
prezidenta, jímž je
určit odrůdu révy vin-
né, jejíž vína budou
hodnocena v průběhu
příští schůze.” 

Postupem času se
vína začala snoubit
s pokrmy, nejprve při -

pra   vovanými Petrou Křístkovou, později
při “výjezdních zase dáních” věhlasnými
šéfkuchaři. Nabídku čestného předsed-
nictví přijal pan profesor Kraus, besed se
zúčastnili třeba spoluautor Encyklopedie
vína Bohumil Vurm, všudypřítomná
Helena Baker, mnozí význační lékaři -
a konec konců i my… Klub se rozjel na
zájezdy za vínem po humnech domácích
i za hranice. Jednotlivým večerům začaly
předcházet seriozní nominační večery,
konané obvykle ve vinotéce Hrozen.
Neztrácí se v pavučinách pravidel původ-
ní sranda a radost? 

Neztrácí.
Při vší serioznosti, kterou věnují tito

většinou státně uznaní degustátoři hodno-
cení vín, zbývá na radosti a vylomeniny
času a prostoru dost. Posuďte výběr
z odpovědí malé ankety, kterou jsme
kmenovým členům podstrčili po dvacáté
müllerce:

Charakteristika sama sebe?
Jen samá pozitiva (Radka Hutařová,

zdravotní sestra-instrumentářka).
Flegmatický kajakář (Karel Kubesa,
stavebí technik). Zvědavý systematik
obdivující dokonalost a styl carpe diem
(MUDr. Petra Křístková, lékařka, čerstvá
maminka). Ještě mladý, stále veselý lékař
- profesionál a vínobuditel - amatér
(MUDr. Martin Křístek, kardiolog)

Co je K.A.H.A.N.?
Osvícenská myšlenka. Spolek lidí,

kteří rádi příjemně tráví volný čas.
Sdružení ostravských vínobuditelů.

A co víno lidem dává a přináší?
Pravdu, lásku, zášť, nenávist, klid

a pohodu, vzrušení, příjemné chvíle
s přáteli. Podle třídního zařazení opici,
smyslnost, tvůrčí objevy. Tomu, kdo umí
pít, hezké chvíle. Tomu, kdo pít neumí,
starosti, průšvihy a kocovinu. Zdraví -
pokud lze věřit lékařům.

Není radost sednout si s takovými lid-
mi k číši dobrého vína?
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