
Po šiestykrát ze Žiliny 

Čo má spoločné Agáta a Galileo? Na Agátu v žilinskom hoteli Galileo stretlo 21 

tradičných hráčove a dve prvohráčky, aby odohrali 7 zápasov turnajových 

zápasov. Nakoľko bol po dlhšom čase nepárny 

počet, 7 hráči odohrali aj zápasy s Byeom. Tými 

prvohráčkami boli Katka Králiková a Albína 

Ďungelová z neďalekej obce Tepličk(i)a nad 

Váhom.  

Miro Smatana privítal účastníkov štvrtého 

kvalifikačného turnaja v sezóne 10-1 a vyhlásil 

niekoľko zaujímavých súťaží a ukázal cenu aj do záverečnej tomboly. Odovzdal 

aj pozdrav od nového žilinského primátora pána Igora Chomu, ktorý udržiava 

tradíciu primátorského zastrešovania turnajov v Žiline. 

Prvá súťaž spočívala v čo najrýchlejšom poskladaním 

platného slova s písmenom G (Agáta, Galileo) v dĺžke 

minimálne 5 písmen a bez žolíka. Víťaz mal dostať kvet 

a už v úvodnej minúte sa ozval z úst Rasťa Michalku 

výkrik mám negra a na záver si ten qwet aj prevzal. 

Stred poľa bol dostatočne nabitý, a tak sa po dlhom 

čase v prvom kole objavil Ivan Pastucha, ako najlepší 

z dolnej polky proti Petrovi Lámerovi, najlepšiemu z hornej polky. O víťazovi 

Ivanovi rozhodol záver. Iný Ivan, Leitman, sa zase posadil proti Evke 

Zahradníkovej a tam tiež vyhral Ivan. A do tretice Ivan, Michal, zahral svoju 

partiu proti Mariánovi Kolenovi a tiež vyhral. Nováčky dostali ťažkých súperov – 

Slavo Kohútik tesne nedal rozdiel 300 a Robo Staško mal 2x viac ako jeho 

protihráčka.  

V druhom kole sa stretli panie Králikovie – Lydka porazila Katku. Samko Staško 

položil Albíne Ďungelovej 2x viac. A zopakoval sa aj 

Martin 2011 – Ivan vyhral s Pastuchom a tretieho 

Ivana Leitmana zastavil 500-kou Jozef Poremba.  

V treťom kole došlo k prešovskému derby a Jozef 

Poremba tesne zaostal za Jarom Vernarským. 



V zaujímavom súboji Smatana – Zahradníková o prsia vyhral Miro.  

Pred obedom sa kryštalizovala špička, ktorá sa hotovala zaujať miesta na 

stupienkoch víťazov. Východo-západné východňarské derby vyhral Jaro 

Vernarský na Slavom Kohútikom. Robo Staško si udržal do obednú 

neporaziteľnosť aj s Petrom Lámerom. Ivan Pastucha vyhral s Mirom Vaňo 

o dosť a Ivan prehral s Leitmanom. Marta Fornerová trpko zaplakala po odpise 

Á – pred to mala o 7, po odpisoch -1. 

Po obede sa schýlilo k dlho očakávanému prešovskému derby Jaro Vernarský – 

Robo Staško, po ktorom Robo skonštatoval, že to vypustil po akútnej (116 b) 

potrebe čerstvého vzduchu. V ďalšom derby, tentoraz liptovskom, Evka 

Zahradníková sa konečne chytila a skolila Zdenku Žákovičovú.  

Zauzlenie priniesla prehra Jara Vernaského s Ivanom Pastuchom a treticu 

päťbodových doplnil Robo Staško po výhre nad Ivanom Leitmanom. Ale aj 

nižšie sa odohrávali zaujímavé súboje. Dano Brezovan zle počítal body a myslel 

si, že prehráva s Mirom Vaňom. Miro ho upozornil na nedostatky v zápise, po 

ktorých Dano vyhrával o 16 bodov. Odpisoval však 9, ktoré si pripísal Miro 

Vaňo. Matematika nepustí. Stretli sa aj dievčence z Tepličky a vyhral Albína. 

Rozuzlenie prinieslo posledné kolo – Jaro Vernarský prehral s Petrom Lámerom 

a víťaz turnaja mal vzísť zo súboja Robo Staško 

– Ivan Pastucha. Robo po dlhom čase vyhral 

turnaj a Ivan po Lučatínskom Open Aire sa 

dostal opäť na stupienky víťazov. Trojicu 

doplnil Jaro. 

Robo si za 

výhru prevzal keramickú čajovú súpravu 

a vypočul potlesk pre víťaza.  

Prekvapil občasný pocestný 

Ivan Leitman, ktorý skončil 

piaty s piatimi bodmi. A aj 

tretí (Michal) Ivan mal päť bodov a skončil 6. Druhú stovku 

v turnaji položil aj Samko Staško, ale s Rasťom Michalkom prehral a skončil 15., 

Rasťo 12. Marta Fornerová prehrala tesne aj s Jozefom Porembom. Bridžit 

Staškovej sa nedarilo, aj Byeom si zahrala, ale až 20. miesto jej patrilo. Horšie 



skončil organizátor Miro Smatana, 21., ale nehral s Byeom a porazil silných 2 

súperov! 

V tipovacej súťaži sa našiel iba jeden odvážlivec, ktorý napísal na papier Robove 

meno a tak si Evka Zahradníková odniesla domov DVD Kuky sa vracia. Víťaz 

Robo Staško dostal za úlohu vylosovať tombolu – a vybral lístok s menom Mira 

Smatanu, ktorému ďakujeme za organizáciu tohto turnaja. 

 

 

 

 

Pred rozchodom ešte odzneli informácie o ďalšom programe – v rámci týždňa 

slovenských knižníc sa uskutoční turnaj 26. marca v Prešove a 9. apríla budú 

prvé Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom Scrabble 

v LiptoHrádku. Nakoľko sa pozbierali potrebné listiny 

a vykonali potrebné úkony, je po čase aj SSS registrovaný 

na 2 %, alebo 1,5 % z daní. Ak neviete komu, venujte si to 

Vám/nám na Scrabble a činnosti s tým súvisiace. 

Zase nabudúce niekde inde.   
 


