
A1/ slivovice
A2/ ostatní slivoně a jejich směsi 
(renklódy, blumy, mirabelky, plané trnky aj.)
A3/ hruškovice
A4/ jablkovice
A5/ meruňkovice
A6/ broskvovice
A7/ třešňovice
A8/ višňovice

A/ Destiláty nezrající v sudu

B/ Destiláty zrající v sudu s označením ovocného druhu
C/ Ostatní lihoviny (destiláty ze zeleniny, pivovice, likéry, bezový květ,
maceráty a průtahové destiláty)

A9/ vínovice a ostatní z hroznů 
(hroznovice, matolinovice, mlátovice aj.)

A10/ oskeruše a ostatní jeřabiny
A11/ ostatní ovocné druhy destilátů a jejich směsi 

(kdoule, rybíz, bezinky, jahody, dřín, moruše, aj.)
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Vážení přátelé,
chcete se ujistit, že právě Vaše pálenka je opravdu nejlepší?
Neváhejte a přihlaste se na FLORA KOŠT 2021!

Podmínky účasti:
 
Soutěže se může účastnit každý pěstitel nebo producent, který souhlasí 
s podmínkami účasti a statutem soutěže (viz. příloha přihlášky) a dodá 
vzorek ovocného destilátu ve skleněné, etiketou nepolepené láhvi – 
objem 0,5 l společně s řádně vyplněnou přihláškou (spodní část pozvánky) 
nejpozději do 20. 9. 2021. 
Soutěžní destiláty mohou pocházet jak z produkce ovocných lihovarů, tak 
z pěstitelských pálenic. Soutěže se mohou účastnit tuzemské i zahraniční 
výrobky.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom a pohár Výstaviště Flora 
Olomouc. Absolutní vítěz soutěže „CHAMPION“ obdrží diplom, pohár 
a věcnou cenu. Nejlépe vyhodnocená kolekce destilátů (počet vzorků 
3 a více) obdrží Cenu Unie destilatérů. Výsledky soutěže budou 
zveřejněny v Katalogu soutěže. Soutěžní přehlídka ovocných destilátů 
bude v průběhu výstavy OLIMA situována ve výstavním pavilonu. 
Každý soutěžící obdrží za účast 2 volné vstupenky na výstavu OLIMA 
(emailem nebo osobním vyzvednutím vstupenek na hlavní pokladně 
pavilonu A ve dnech výstavy) a Katalog soutěže, který bude k osobnímu 
vyzvednutí v expozici soutěžní přehlídky ovocných destilátů ve dnech 
výstavy.

Vzorky je nutno doručit (poštou, nebo přinést osobně) na adresu: 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc. 
Manažer projektu: Lenka Weiserová, tel.: 603 935 280, e-mail: 
weiserova.lenka@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz.

     Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
dle nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů pro potřeby soutěže FLORA KOŠT.
    Souhlasím s podmínkami účasti a statutem soutěže.

Datum:......................Podpis:.........................................................
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18. ročník mezinárodní soutěže 
Grand Prix ovocných destilátů

POZVÁNKA
s partnery

si vás dovolují pozvat na


