
                                                               

Bukovinka 2019 

   Setkání účastníků Bukovinského poháru byl plánován na 11. hodinu v res- 

tauraci „Rakovec“, kde je pro nás rezervovaná místnost, v níž obědváme. Var-

mužkovi mají v Bukovince chalupu, takže paní Věra nejenže místo pro nás za-

blokuje, ale objedná tradičně pečené kachní stehno se zelím a knedlíkem. 

    

         

 

 

 

 

 

      Někteří přijíždějí auty, další 

autobusem z Brna ze Staré osa-

dy, odkud autobus vyjíždí něco 

po 10. hodině a s přestupem za-

stavuje  v 11 hodin před res -

taurací. 

    Tentokrát přijelo málo členů 

klubu, takže účast byla nízká. 

 



 

 

 

 

 

 

   Ze zhoršených 

zdravotních důvo-

dů jsem nemohl 

jet autobusem, 

proto mě přivezl 

po 10. hodině au-

tem syn před jeho 

cestou do Ra-

kouska. V restau-

raci už byla Milad-

ka, která rovněž 

přijela dříve.  

    Putovní pohár, 

který jsem loni 

vyhrál, jsem pře-

dal Liborovi, ten 

nepřijel, přivezli 

jej Jačiskovi. 

    Místo kačeny 

byla k obědu 

husa, každý st 

však mohl vybrat, 

co chtěl, 

z jídelníčku, 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Odpoledne jsme seděli 

u stolků, na kterých se shro-

máždily přinesené dobroty. 

Jako první se házely šipky na 

terč, potom se soutěžilo 

v dalších disciplínách na pro-

tilehlém paloučku. 

Získané body v hodu  

šipkami pečlivě  za-

pisovala Dana. 



      

 

 

 

 

 

 

Stolní tenis se nehrál, pro-

tože se nedal přenést stůl na 

protější palouček. 

Hrál se pétanque, hod na 

basketbalový koš  a kop na 

branku. Zúčastněných však 

byl malý počet. 

Mezitím se 

chystalo pře-

kvapení. Ma-

rienka pro-

zradila,  že 

ode mne ví, 

že jsme měli 

s Maruškou 

Diamantovou 

svatbu. 



 

 

 

 

 

Přidělili mi 

za Marušku 

náhradní 

nevěstu. 

Byla to Da-

na, která 

přišla zaha-

lená a po-

sadila se 

vedle mne. 

Předsedkyně Eva oznámila, že jsem s Maruškou sla-

vil Diamantovou svatbu, k níž nám blahopřála. 

Poté přednesla 

slavnostní ver-

šované přání, 

po němž násle-

doval polibek a 

přípitek. Dostal 

jsem ke svatbě 

jako dárek lá-

hev alkoholu a 

velkou bonbo-

niéru. 

Diamantovou svatbu oslavíme v klubu 

při mých 85 narozeninách v listopadu. 



       

 

 

Výsledky sportovních soutěží  

Počet účastníků 19 (podle prezenční listiny)  

ŠIPKY  

Počet soutěžících: 12  

1. Jano Jačisko 197 bodů  

2. Eva Jačisková 155  

3. Alena Krejčí 149  

 

HOD NA BASKET. KOŠ  

Počet soutěžících: 6  

1. Alena Krejčí 5 bodů  

2. Marienka Jačisková 4  

3. Eva Fialová 2  

4. Eva Jačisková 2  

 

 

 

KOP NA BRANKU  

Počet soutěžících: 7  

1. Alena Krejčí 8 bodů  

2. Eva Fialová 7  

3. Jano Jačisko 5  

 

PETANQUE 

Počet soutěžících: 6  

1. Marienka Jačisková 4 body  

2. Eva Jačisková 5  

3. Jano Jačisko 4  

4. Alena a Vlastík Krejčí  

rovněž po  4

Protože byl pěkný sluneční 

den, bylo příjemné posedět na 

terase a věnovat se vyhodno-

cení soutěží a předávání dip- 

lomů a medailí. 

Domů někteří odjížděli auty, 

další čekali na autobus. Mne 

dovezla až domů Věra. 



 

 

 

Putovní Buko-

vinský pohár 

byl přidělen 

Marience Ja-

čiskové, která 

se tímto stala 

absolutní ví-

tězkou. 

 

 


