
Vážení scrabblisti, 

 

 

 

srdečne vás vítam v Liptovskom Mikuláši na 19. MS v scrabble. 

Na úvod chcem poďakovať Hotelu KLAR  a špeciálne pani riaditeľke 

Kataríne Glavovej za veľmi veľkorysé podmienky . Vážime si to 

a ďakujeme. 

 

Milí kolegovia, neviem ako vy, ale ja mám na Majstrovstvách celkom 

iné pocity ako na bežných turnajoch. 

Majstrovstvá sú niečím špecifické, výnimočné. Majstrovstvá sú 

sviatok. Sviatok scrabblistov.  Kto mohol a chcel, kto má ruky a nohy 

zdravé, ten je tu. Peťo M., pozdravujeme Ťa a želáme rýchlu 

rekonvalescenciu. 

 

Vážení scrabblisti, uvedomujem si , že fenomén scrabble ovplyvňuje 

nielen naše životy, ale aj žívoty našich rodinných príslušníkov. 

V lete sa mi stala nasledovná príhoda: 

Môj syn brigádoval cez prázdniny ako sťahovák a závozník v jednej 

osobe a jedného dňa mi prostred šichty volá: 

„Mami, prechádzam cez obec, z ktorej bude iste zaujímavé prídavné 

meno, prever to. Obec sa volá Čifáre.“ 

Skutočne, čifársky je platné slovo, chystám sa ho položiť , prípadne sa 

poteším, ak ho položí niekto iný. 

A odmena? Už sa pracuje  na získaní čestného  občianstva obce 

Čifáry ☺ 

 

My scrabblisti sme zvláštne zoskupenie  ľudí. V čom sa líšime od 

normálnych ľudí? 

Je toho dosť veľa. Okrem iného meriame hodnotu slov bodmi a tešíme 

sa, keď je vysoká. 

 Dám lásku za 12 či za 36? Ako to bude výhodnejšie? 

Sex so žolíkom za 11 alebo s ex za 69 ? 

V bežnom živote sa hovorí, že láska je viac ako sex. 

Keď nad tým premýšľam, scrabblisti dávajú rozhodne prednosť  sexu 

pred  láskou, teda...aspoň na hracej ploche, pokiaľ je mi známe... ☺ 



Vedieme  si o tom dokonca písomné záznamy – že kto, s kým a za 

koľko  a v ktorom kole... 

A to nie je všetko – dokonca k tomu nútime  aj deti! 

 

Aby sme trošku vylepšili štatistiky a priblížili sa k normálnej 

populácii, vyhlasujem tematické slovo „LÁSKA“ v akejkoľvek podobe. 

A odmena? Čo iné ako srdce? Ale nie moje, nebojte sa ☺ 

 
Pozn.autora: Nedá sa  presne opísať slovami, čo táto kurzívou napísaná pasáž spôsobila medzi účastníkmi... ☺ 

 

Za hracou doskou meriame hodnotu slov bodmi, v obyčajnom živote 

ich účinkom a dopadom na nás samotných a na okolie , v ktorom 

žijeme. 

Položené ani vyslovené slovo nie je možné zobrať späť. 

Tak buďme opatrní, aby slovo nebolelo... 

 

 

 

Dámy a páni, 

skôr ako odštartujeme naše Majstrovstvá, rada by som poďakovala 

všetkým, ktorí sa podieľali na ich príprave: 

Paťo zabezpečil poháre, Miro Kiss – nakúpil nealko, Soňa sa postarala 

o ovocie a bagety na večer, dievčence napiekli koláče, Jaro zabezpečil 

sponzorsky perá, Ivo Pastucha priniesol a nielen dnes partiáre 

a diplomy, Slavo sa postaral o dva projektory, Peťo Matejovie prispel 

na ovocie, vďaka Fy Matel budeme hrať s novučičkými hracími 

súpravami. 

Zároveň chcem poďakovať všetkým členom spolku i našim 

sympatizantom za všetko dobré, čo pre nás všetkých počas roka  

akýmkoľvek spôsobom urobili. Srdečná vďaka. 

 

Teraz je už všetko pripravené na odštartovanie 19 . MS. 

 

Eva Zahradníková 

 


