Bukovinka 2018
Bukovinský pohár byl naplánován na sobotu 16. června
2018. Sraz účastníků je tradičně v restauraci Rakovec, kam
někteří přijedou auty, ostatní autobusem s odjezdem po 10.
hodině ze Staré Osady. Nám se nabídl syn Jarek, že nás zaveze
autem a že do odpoledního odjezdu podniknou s manželkou
procházky po okolí.
V restauraci se nás sešlo zhruba 20 a k obědu si většina
objednala pečené kachní stehno se zelím a knedlíkem. Všichni
říkali, že maso bylo moc dobré a měkoučké s výborně
opečenou kůžičkou. Každý z účastníků dostal klubový
příspěvek 50 Kč.
Po
obědě
jsme se přesunuli
k chalupě Varmužkových a usadili na terase,
kde jsme postavili nad stolky
velký slunečník, neboť byl
teplý sluneční
den.
Sebou jsme
si přinesli různé dobroty k zakousnutí a k popití. Byly to
především různé sladké řezy a záviny a na pití sudové víno,
které bylo třeba nejdřív zchladit v ledničce. Vzhledem k vyšší
teplotě, chutnala rovněž čistá voda.

Na programu bylo 6 disciplín: stolní tenis, házení šipek na
terč, hod basketbalového míče do koše, házení kroužků na
trny, pétanque a srážení plechovek od piva.
Mezitím pánové připravili naproti na paloučku stůl pro
stolní tenis a nachystaly se pomůcky pro ostatní plánované
sportovní disciplíny.
Účastníci se
podle svých
zájmů zapojovali do jednotlivých soutěží.
Někteří absolvovali všechny disciplíny a
někteří si vybírali, kterých
se zúčastní.

Ve volném
čase se dalo
posedět na
terase a při
ochutnávání
dobrot vystavených na
stolech si povídat nebo
pozorovat
soutěžící při
jejich hrách.

Vzhledem k tomu, že se soutěžilo v šesti disciplínách, přičemž
některé byly zvlášť pro muže a pro ženy, bylo soutěžícím
uděleno více než 20 diplomů a medailí za umístění na prvních
třech místech. Protože někteří přítomní nesoutěžili vůbec nebo
jen v některých disciplínách, alespoň jeden diplom s medailí
získal prakticky každý hráč či hráčka.

Na diplomech byla namalována chalupa Varmužkových jako
dárek Yvety Nopové, která se malování věnuje.
Diplomy a medaile předávala oceněným předsedkyně klubu
Eva. Poté následovalo fotografování. Zpočátku se postupovalo
po jednotlivcích, avšak později, aby se předávání urychlilo,
byli vyhlašováni a rovněž oceňováni naráz první tři z každé
disciplíny s případným členěním na muže a ženy.

Absolutním vítězem se stal
Jarda Dufek,
kterému předala předsedkyně klubu Eva
putovní pohár.

Setkání
v Bukovince
končilo kolem
17. hodiny
a účastníci se
začali rozjíždět domů.

