
 
 

Hned tři výrobky z Bohdanečské palírny (Agnes Zelená Bohdaneč) získaly 
cenné medaile ve Spojených státech na největší charitativní soutěži na světě 
- the Finger Lakes International Wine Competition: Slivovice Agnes Double 
Gold medaili,  Višnovo-medový likér Zlatou medaili a Medovina mandlová 
bronzovou medaili. Double Gold znamená, že všichni členové poroty udělili 
produktu zlato. Vynikající zpráva pro výrobce i pro obor, stižený 
metanolovou aférou! Blahopřejeme! 
  
Tímto úspěchem byla završena vynikající reprezentace České republiky, jejíž vína získala na stejné 
soutěži dvě velké zlaté, dvě zlaté, 13 stříbrných a 22 bronzové medaile. Nejcennějším úspěchem byl 
titul šampiona, když Ryzlink rýnský 2009 ledové víno ze Znovínu Znojmo zvítězil ve své kategorii.  
  
Letošního ročníku soutěže Finger Lakes International Wine Competition se zúčastnilo 3506 vín od 
900 producentů ze 20 zemí světa, všech 50 států USA a 5 kanadských provincií. Hodnotilo přes 70 
degustátorů ze 14 zemí. Účast vín, destilátů a likérů z České republiky a Slovenska opět organizovala 
redakce časopisu SOMMELIER, která shromáždila a na dvou paletách odeslala do USA na 600 kilo 
vzorků, v tom 99 soutěžních partií vín, jednu medovinu, jeden likér a jednu slivovici. 
  
Mezinárodní soutěž Finger Lakes International Wine Competition je největší benefiční charitativní 
soutěží na světě - její výtěžek jde plně na financování Campu Good Days and Special Times, kde za 33 
let jeho trvání strávily své prázdniny u jezera Keuke 43 tisíce dětí z poloviny států Unie a také 
z dalších 27 zemí světa. „Díky účasti a skvělým výsledkům vín z obou našich zemí vloni poprvé strávilo 
dva týdny nezapomenutelných prázdnin v Americe i šest dětí z České republiky a Slovenska," říká 
JUDr. Luboš Bárta, šéfredaktor časopisu SOMMELIER. „Camp Good Days and Special Times je pojmem 
nejen v komunitě rodin s onkologickými dětmi, ale také laureátem stále se rozšiřujícího seznamu cen 
a vyznamenání. Na organizaci benefiční soutěže se bezplatně podílejí dvě stovky dobrovolníků, jejichž 
nadšení a obětavost propůjčuje celé soutěži nenapodobitelnou atmosféru. I letos přivážíme vedle 
medailí pozvání pro dalších šest dětí s odléčenými onkologickými onemocněními, která jsme 
postoupili dětským onkologiím nemocnic v Brně a v Bratislavě a jejich nadacím. Všichni vinaři, kteří 
účastí svých vín pomohli dobré věci, si zasluhují naši úctu a upřímné poděkování!" 
 


