
Môj SCRABBLE príbeh 

Už od detstva som rada hrala rôzne spoločenské hry – žolíky, kanastu, všetky možné hry so 

sedmovými kartami. Tak sme totiž trávili voľný čas s rodičmi. Že čertove obrázky – tak tomu hovorila 

moja babka, ktorá ešte aj ako slepá hrávala karty  Neskôr ma chytili japonské hlavolamy – sudoku, 

nurikabe, kakuro  a neskôr, keď sme začali PC používať už aj na zábavu, tak som mala obdobie 

mahjongu. 

V jednu zimu sme boli s rodinnými priateľmi na chate v Zuberci. Večer vytiahli zelenú škatuľu. Boli 

v nej písmenká a začalo to. Prvá hra – nahrávka na trojnásobok, lebo som bola rada, že som zosmolila 

nejaké to slovo. Poznáte to. A oni – nechajte ju, však ona na to príde  Teraz, keď ich volám, nech sa 

prídu zaradiť do scrabble rodiny, tak nemajú odvahu. Nuž a prišla som na to. Doma som si vyrobila 

SCRABBLE z výkresu. Jaro vyrobil písmenká na počítači a bolo to. Len nejako nebolo s kým hrať. Až 

pokiaľ sa neobjavila Erika. Veľa hier sme spolu odohrali. Hrali rôzne slová. Najprv aj hŕ a bŕ. 

Srandovné slová s predponou u - upísať sa je, tak prečo by nebolo usexovať sa?  Sedeli sme 

v kuchyni a popri varení večere a vešaní prádla som pokukovala, že čo sa dá vymyslieť. Ďalej si 

spomínam aj na scrabbľovanie prostredníctvom súťaže v časopise Relax. Tam som sa divila slovíčku 

jedlostí. Videla som tam mená rôznych riešiteľov, napr. nejakého Vernarského, ktorý vždy vymyslel 

niečo originálne... 

A prišlo obdobie internetu. Erika objavila SSS a herňu. Doma sme ešte internet nemali, tak som raz do 

týždňa sadla u Jara v robote a skúšala som hrať. Prvé hry som mala kŕče v žalúdku, ruky sa mi triasli. 

Hrala som s nejakým Ťuťmákom -  a to mi Ľubo M oznámil, že však to je sám najväčší predseda spolku 

Peťo A. Znova kŕče v žalúdku. Panebože, to určite prehrám. A doprialo mi, vyhrala som. Pamätám si 

aj, ako som chcela hrať s Alfou, ale tá ma odmietla, že so začiatočníkmi nehrá. Aj keď som napísala, že 

scrabbľujem dlhšie, len tuto na herni začínam. Teraz sa na tom s Vierkou len zasmejeme. Vždy som 

neskutočne rada každej partii, nielen na živo. A vždy mi je cťou... 

Erika nazbierala odvahu a išla do Trnavy. Kdeže ja by som išla na živý turnaj, to teda nezvládnem... 

Erika to prežila. Tak poďme spolu... Najbližšie bola Banská Bystrica, 11. február 2006. Organizovala 

Magda G. Ako nováčička tam bola aj Renka J. A Rasťov to bol asi druhý turnaj. Všetci sa poznali, vítali 

sa ako naj priatelia. Predstavovali sme sa. Chaos. Bála som sa. Čudné pocity v žalúdku. Ako to je? 

Ťahám, píšem, vykladám, rátam, hlásim, stláčam? Prvá hra s pánom v okuliaroch. Nepotešila som ho. 

Tak som do hodín trieskala, až som vyhrala. Pamätáš sa, Peťo S.? Celkovo som 3 hry vyhrala a 4 

prehrala. Zistila som, že sa nemusím ničoho obávať, že je to len hra  Pre úplnosť, ten turnaj vyhrala 

Evka Z., ktorá ma potom po večeroch školila cez net. Keď som s ňou prvý krát vyhrala, tak sme 

s Jarom otvorili víno. A to ešte musím povedať, že pri jednom tréningu s Evkou Z. som pripálila ryžu 

v hrnci až tak, že ten drahý značkový hrniec som musela vyhodiť do koša. Vôbec som si neuvedomila, 

že aj hava je schúlená v kúte, lebo v kuchyni sa dymí... Pamätáš, Evka? Odvtedy som si taký drahý 

hrniec nekúpila. Šák načo? Aj tak to ništ nevydrží...  

 

Druhý turnaj – Veľký Krtíš – prvé a posledné stretnutie s Edom S... Už som sa zorientovala v menách. 

Aj v poradí úkonov v hre. Už som si podala ruku s idolom z Relaxu. Skóre sa mi vylepšilo na 4 výhry.  

A tak sa stalo, že som sa kvalifikovala na svoje prvé MS. Viď fotku: 



 

8. MS, Krpáčovo, november 2006 

4 výhry z 11, 28. miesto, zábava v garáži, torta k päťdesiatke troch hráčov... Dobre bolo. 

Doteraz si myslím, že ak mám turnaj so 4 výhrami, tak je to OK. Samozrejme viac výhier poteší. Aj keď 

nikdy som nebola prvá. Nejaké tie zemiakové umiestnenia, hlavne vtedy, keď boli nejaké tie kýble 

a zopár debnových umiestnení, z nich kopa bez kýbľov. 

Keďže som (m)učiteľka Gymnázia v PE, tak som v škole v prírode učila decká scrabbľovať. Tak ich to 

chytilo, že som začala viesť krúžok logických hier. Zorganizovali sme školský turnaj, na ktorý prišiel aj 

náš nový predseda Rastík. Ceny doniesol, aj s losovaním pomohol... Tento nadšenec mi prirástol 

k srdcu. Tož, keď je človeku zle, vtedy spozná ozajstných priateľov. Dík. Niektoré z detí prišli aj na 

turnaj – Ivka, Aďko, Kristínka, neskôr aj Jakub a Anežka. Po rokoch mi to Aďo, budúci právnik, vrátil 

a sám nás odšoféroval do Ružomberka. Terajší maturanti Kika, Peťo a Matúš, ktorí boli v Nitre, sľúbili, 

že ma niekedy tiež odvezú na turnaj  Na dôchodku sa mi to môže hodiť... 

S deckami som hrala vykladací SCRABBLE s kriedou a tabuľou. Nabehala som sa, hneď som im aj 

kontrolovala platnosť slov, počet bodov. A tak došlo Jarovi, že by mi to mohol naprogramovať. Ja som 

sa mu divila, že nech neblázni, šák to s deckami zvládam aj takto. No ale keď si on niečo vezme do 

hlavy... A tak aj bolo. Miesto toho, aby so mnou hral, tak to naprogramoval. Keď sa to druhý Jaro V. 

dozvedel, tak vymyslel, že by to bolo dobré využiť pre spolok. Pomohol svojimi skúsenosťami 

a vznikol WordSpider. Tento rok sa uskutočnili už 6. Majstrovstvá Slovenska v tejto verzii SCRABBLE. 

Osobne mám túto formu hry rada, lebo nikto sa na nikoho nehnevá, že súper mal len blbé šťastie, 

žolíkov atď.  Všetci máme rovnaké podmienky a len hypoteticky uvažujeme, že keby bolo keby...  

Špeciálna kapitola by bola aj o scrabble dovolenke - hry cez horúčavu, volanie priateľovi Ivanovi na 

telefóne, že prečo je Čierne more Čierne, rušenie nočného kľudu na recepcii, keď sme spievali... 

 

10 rokov aktívneho hrania SCRABBLE je aj 10 rokov skutočného života. Na turnaji v NI sme hrali kúsok 

od nemocnice, kde vtedy ležal môj ocko na onkológii... Tak som vyhrala len 3 partie...  

Strach o syna, ktorý lietal mimo realitu, zmierňovali stretnutia na živých turnajoch. Zopár ľudí vedelo, 

čo prežívam... Zaujímali sa, povzbudili. Ďakujem. 

 



SCRABBLE – zábava, fenomén, súboj, relax, závislosť?   Je to len hra? 

Zo začiatku áno. Po 10 rokoch už nie. Teraz je to okrem samotnej hry partia priateľov, na ktorých sa 

vždy veľmi teším: 

Erika, Evka, Slavo, Ivo, Jaro, Rastík, Zdenka, Majka, Vilo, Sylvia, Brigit, Ivko, Vierka, Noro, Miro, Peťo, 

Majo, Dano, Marta, Jožko, Marcel, Vlado (bez ohľadu na poradie) 

Miro - špeciálna vďaka za slovník, 

členská základňa sa rozrastá – Paťko, Anka, Monika, Jožko, Majka, Saška, Anka, Jano, Janka, Soňa, 

Liskovčania, Trudy, Mišo, Daška, Iveta, Rudo, Peťa  

Zabudla som na niekoho? Asi áno.. čo už, starnem... Alzh... 

A čo som Vám to chcela napísať? O šachu nie... hm... 

 

moon 

 

 

17. Majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE v Liptovskom Mikuláši, 3. - 4. 10. 2015, aj tu bolo skvele 

 

 

 


