POKUSNÝ KRÁLIK
Máme doma závisláka. Zodral už dve sady písmeniek. Pôvodne som tieto riadky začala písať kvôli
nim. Ale ako tak s odstupom času pozerám, hracia doska je na tom ešte horšie. Teraz, keď poznáte
moje „nezištné“ pohnútky podeliť sa o svoj príbeh, vrátim sa na úplný začiatok. Teda nový začiatok.
Písal sa rok 2016 a bolo tesne pred Vianocami. To sme už mali za sebou niekoľkoročnú históriu
domácich víkendových turnajov. Myslím, že túto fázu všetci dôverne poznáte. Nezastaviteľné
zháňanie obete tj. najčastejšie mňa. Obohacovanie slovenčiny o svojské novotvary. Hádky na celý
dom v snahe vydupať si svoju pravdu. Láskyplné reakcie zvyšku rodiny na prvé zvuky hrkajúceho
vrecúška - „vy už zase plačete?“ Nesmiem zabudnúť fixky. Tie jedovato zelené s nápisom
„permanent“, ktoré v papiernictve nikto nechce. U nás sa zodrali aj tie. Niekoľkokrát.
Zúfalstvo v kombinácii s googlom zákonite vedie na stránky SSS. Niežeby mi bolo ľúto vyvetrať
rozprávkovú kartu a zadovážiť v poradí už tretí scrabble originál! No inovácie dnes hýbu svetom a pod
stromčekom by pribudla vylepšená verzia s Q a W. To si mám dobrovoľne spôsobiť ďalšiu traumu?
Veď ja netuším, čo s dlhým L, keď sa k nemu v zásobníku pridajú rýdzo slovenské Ä, Ŕ, Ď, Ô, Í a X!
Riešenie na seba nenechalo dlho čakať. Ozvalo sa priamo najvyššie velenie a k expresnej obálke so
šikovnými nálepkami pribudol červík do hlavy. Vraj si máme prísť obaja zahrať medzi podobných
bláznov...ale že už potom nebude cesty späť, lebo je to vysoko nákazlivé. To snáď nemysleli vážne! Ja
čo prehrám aj posledné gate a tvrdohlavý súper, ktorého tam nikto nedostane ani párom volov? Tých
mojich musel niekto poriadne nadopovať najmilšími vianočnými koláčikmi, lebo prihlášku na
kvalifikačný turnaj do Ružomberka už nešlo vziať späť. Aby ste tomu správne rozumeli – súperov
záprah je v tomto nepodplatiteľný. Má totiž cukrovku.
Zoznamka s úradujúcim majstrom SR
14. január sa blížil a moje herné schopnosti dosiahli bod mrazu. Pôvodne sa síce šplhali k priemeru
400 bodov na hru, ale keď v súťažných pravidlách vysvitlo, že si nemôžem meniť žolíkov mirnix-dirnix,
veľmi rýchlo im klesol hrebienok sotva na 300. Nepomohla ani dobrovoľná (vážne som to slovo
použila?!) zmena z 2-3 hier za víkend na 2-3 hry za deň vďaka vianočným „prázdninám“.
V predvečer odchodu ma cestou z práce zastihla správa o snehovej kalamite. Donovaly boli bez
snehových reťazí neprejazdné. Tuším aj približovadlo cez sviatky pribralo, lebo starostlivo
garážovaný historický kúsok mu bol o dve čísla menší. To však bolo nič oproti všetkým dvom
pumpárom v okolí! Tí museli pojesť aj vlaňajšie zásoby, lebo po snehových reťaziach ani chýru ani
slychu. Keďže cestovný neporiadok potreboval na prekonanie 130 km s niekoľkonásobnými
prestupmi takmer celú noc a do otvorenia turnaja zostávali posledné hodiny, nezostávalo iné, len
o desiatej večer zburcovať úradujúceho majstra SR smskou, ktorá by istotne zahriala pri srdci každého
(nielen spiaceho) organizátora čohokoľvek.
Osudová premiéra
Ďalší turnaj sa chystal v Banskej Bystrici na Hornej ulici. Osud si snáď zo mňa strieľa. Hrať na
miestach, kde moja babka počas povstania potajomky trénovala domáceho prasacieho miláčika
Vojtíška?!
Veruže to nebol osud, čo si zo mňa vystrelil. Prvá hra. Súperka začína, vďaka čomu vyberám stranu
scrabblovnice. Automaticky ju otáčam dole hlavou, celá hrdá, že to bude ako doma. No moment!

Ono sa to hrá „šrégom?!“, zúfalo zakričali písmenká a šup ho o jedno viac do zásobníka. V ďalšom
ťahu znova. Ešteže hodinky mali rozum a radšej sa nespustili vôbec, nech tam zbytočne nerobia
paniku. Už ste videli debila, čo má v predposlednom ťahu V, dlhé L, žolíka a namiesto vĺ(n) vyloží
ofi(n)a? Nuž čo. Treba sa nejako odvďačiť súperovi za trpezlivosť...napríklad 20 bodmi k dobru. Prvú
partiu „na tesnotku“ prehral stres. Neviem, kto mi neskôr prehral zvyšných šesť partií s 200 a viac
bodovým rozdielom, v každom prípade ďakujem za samočistiace mydielko na ruky určené pre prvých
od konca. Ohromne sa hodí na turistiku.
ScrabbleSTAR
Jeden piatkový večer som sa ako obyčajne vracala z týždňovky na víkend domov. Na stole čakalo
prekvapenie. Digitálne šachové hodiny. Originál turnajové! Že bol súper - od toho momentu
povýšený na trénera - ochotný reálne ich vyskúšať, udivilo nejedného rodinného príslušníka. Dovtedy
si totiž málokedy všimol, že si jeho náprotivok medzičasom stihol prečítať noviny, osprchovať sa či
navečerať. Ale že ich sám od seba vygúglil a bez pomoci objednal z e-shopu, tak tomu sa povie zázrak.
Ďalší sa udial na narodeniny. Novučičké scrabble! Na turnajoch s ním síce kvôli cudzím písmenám
a odlišnému bodovaniu nepochodím, ale našej 89-ročnej superstar nebolo viac treba. Ako dlhoročná
milovníčka krížoviek rýchlo pochopila, o čo ide. Čo tam po tom, že máme slovenskú verziu? So
znalosťou 6 svetových jazykov začala zostra - anglickým tower. Nepohrdla ani maďarskými
vulgarizmami. Rozmazané videnie tiež nie je problém. Keď sa práve nehodí Á so S, bez výčitiek z nich
spraví A so Š. Veď sa nikto nepozerá. Že bude zlé písmenko, pozná už pri ťahaní z vrecúška. Ruka sa
jej predsa netrasie len tak pre nič za nič! Ŕ a Ä jednoducho neexistujú. Vraj podozrenie na
Alzheimera. Vedieť tak v jej veku z hlavy sčítavať body ako ona...
Tímová hra ScrabbleSTAR vznikla na jar roku 2017. Hráč A vo vekovej kategórii 80+ vyťahuje
písmenká, vymýšľa slová v rôznych jazykoch a nahrádza kalkulačku. Hráč B vo vekovej kategórii 80nahrádza oči, umiestňuje výtvory na scrabblovnicu tak, aby z toho vytĺkol čo najviac bodov a zapisuje.
Hrá sa podľa štandardných turnajových pravidiel na 20 ťahov resp. kým netreba ísť do postele.
Špeciálna výnimka - v záujme nahratia magických 400 bodov sa povoľujú max. dva podvody za hru.
Kalokagatia INLINE*
Turnaj v Zlatých Moravciach očaril hneď z niekoľkých dôvodov: 1) kúsok od domu 2) pod holým
nebom 3) prvé kolo mi na stole robila spoločnosť plná misa jahôd 4) druhé kolo sa hralo počas výletu
na kalváriu, kde mi môj imaginárny súper BYE alias BAJO, teda bez boja, doprial prvú turnajovú výhru
v živote 5) po štvrtom kole si bolo treba obuť ponožky.
S ponožkami to bolo tak. Nováčik na turnaj dorazil v žabkách (Bratislavčania v nich chodili už dva
týždne). Tatranci pomaly v zimných bundách, lebo u nich do rána snežilo. Doobeda som hrdinsky
odmietala všetky ponúkané deky. Poobede svitla nádej, že možno sa nejaká záchrana nájde v kufri
približovadla. Našla sa. KORČULE.
Open-air turnaje sú super. Kvalifikačné body získavajú aj jedinci na poslednej priečke (najmä keď
príde menej ako 32 hráčov). V Lučatíne dokonca pri istej prehre o 100 bodov doprajú skalp favorita
posledným ťahom.

* Názov vymyslel súper JM. Týmto mu prislúchajú všetky autorské práva vrátane povinnosti objasniť
predsedníctvu SSS pravidlá.
Pokus - omyl
Popri kvalifikačných turnajoch sa nedalo neochutnať ďalšie scrabble lahôdky. Naskakovať do prvého
internetového turnaja SIT až kdesi uprostred a dobehnúť aspoň najlepšie skórujúceho, dlhodobo
nehrajúceho, hráča dalo poriadne zabrať. Keď sa však podarilo túto pozíciu obhájiť aj počas SIT II.,
kde som nevynechala jediné kolo od začiatku do konca, bolo nad slnko jasnejšie, že taký scrabble
talent sa len tak nevidí.
Domáca úloha z prvej písomnej súťaže v ničom nezaostávala. Predstavte si vianočný stromček. Pod
stromčekom namiesto domčeka scrabblovnica s rozloženými zásobníkmi. Hráč v pozícii striedavo
ležmo – kľačmo – s vankúšom - bez. Pri posteli šmiráky s ceruzkou. Výsledok po niekoľkodňovej
námahe len s ťažkosťami atakoval 350 bodov. Potom to prišlo. Strojnásobené slovo „NEZVREŠŤ“.
Kontrola správnosti a skóre cez 400 bodov potvrdili, že tento prevratný objav treba okamžite odoslať.
Že sa pod 600 bodov neoplatí namáhať a existujú nejaké „deviatky“ tj. strojnásobený trojnásobok,
tak to ste, milí scrabble nobelisti, mohli povedať aj skôr. Viete, čo vás napokon omilostilo? Celkový
počet 20 hráčov a nečakaných 17 bodov do Slovenského pohára za 16. miesto. Lebo pri 33 hráčoch
by sa mi ako obyčajne nič neušlo.
V každom prípade vám, 32 vyvoleným z kategórie A, želám šťastnú ruku na 19. Majstrovstvách
Slovenska v Liptovskom Mikuláši 30.9. – 1.10.2017. Zatiaľ mi nie je celkom jasné, načo toľko námahy.
Pokusný králik sa tam predsa z pozície hlboko pod čiarou a bez kvalifikačných bodov preskákal tiež.
Alebo ste kategóriu B zámerne vymysleli ako ďalšiu pascu ?! Uvidíme cez víkend...
PS: Za najväčšie tohtoročné víťazstvo aj tak považujem fakt, že môj tréner prestal v domácich
turnajoch používať údajne neplatné slovo „GO“. Keď to takto pôjde ďalej, možno o 10 rokov uzná, že
na turnaje patrí namiesto mňa ON. Mimochodom – netrasú sa v prípade neúspešných majstrovstiev
pod trénermi stoličky???

