
Dýňové posvícení 2013 

Letos jsme výstavu a soutěž dýní uspořádali v sobotu 12.10. Počasí bylo chladné, v poledne 9 stupňů, 

zataženo, odpoledne max 13 stupňů, na opékání buřtů nám pršelo.  

Dýní se letos dostavil nejmenší počet ze všech ročníků, ale zřejmě o to více nápadité. V soutěži 

velkých a těžkých dýní se prezentovala pouze jedna dýně bratrů Ejemových, o váze 20 kg. A také tedy 

s touto váhou vyhrála  

Výtvarné dílničky byly také opět umístěny dovnitř hájenky. Byly velice milé, děti 

z koulí z vlny vyráběly např. žabičky, berušky, sovy a další různé postavičky. Na kolíčky 

na prádlo lepily vybarvené obrázky dýní nebo motýlů, ze čtvrtek vyráběly masky na 

obličej nebo kšilty proti sluníčku. Z ruliček toaletního papíru polepením barevným 

papírem vyrobily netopýry.  

Do soutěže bylo zařazeno 20 vyřezaných či ozdobených exponátů a 1 dýně na váhu. 

 

Letošní vítězové: 

Největší dýně – Robik a Ríša Ejemovi – 20 kg 

Nejhezčí vyřezaná (porota ve složení p. Hromada, p. Josef Fabián a Šárka Brodská) hodnotila 

vyřezané dýně): 

1. Dominika Korousová – Čarodějnice 

 

2. Honzík a Adam Brodští – Čerti 

 

3. MŠ Nedomice - Chaloupky 

 

 

 

 

 

Miss Sympatie: 

1. Honzík a Adam Brodští – Čerti 

 

 



 

Rády bychom poděkovali: 

- Mysliveckému sdružení za poskytnutí hájenky s vybavením 

- Petře Křečkové za květinovou výzdobu a darování květin k prodeji 

- panu Vrbovi za půjčení balíků slámy, bez kterých by výstava neměla tu správnou atmosféru 

- paní Brodské za darování a upečení dortu pro vítěze MISS 

- pekařkám – za dobroty, které vypadaly i chutnaly lépe než v cukrárně: paní Janě Fabiánové, 

Ivetě Vorasické, Blance Horákové, Radce Dlabačové, Šárce Brodské, Lucii Horáčkové, Slávce 

Němcové, Martině Honalové, Ditě Buškové, Radce Fabiánové, Jarmile Jeřábkové, Martině a 

Adélce Stránských, Jitce Štyksové  

- ZŠ a MŠ Nedomice za vytvoření obrázků k tematické ozdobě areálu a vytvoření exponátů pro 

soutěž 

- děvčatům z Copánku a jejich rodinným příslušníkům za přípravu a organizaci akce 

- všem dětem a rodičům, kteří připravovali dýně pro soutěž 

- návštěvníkům za účast  

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás příští rok  

 


