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Keď na veži mojmírovského kostola odbilo 9 hodín, prvé kolo sa už hralo. Teda, niekto sa možno 

ešte chvíľu hral najprv so zakladaním stola. Nie je to totiž také jednoduché, ako chytiť stôl, trochu 

posunúť, dať dole obrus, podložiť nohu, aby sa nekýval, a je to. No a to nehovorím o tom, že čakáš za 

stolom č. 5 na svojho súpera a súper čaká na teba za stolom č. 5. A nevidíte sa. Dokonca ani ruky si 

nemôžete podať. O čom točím? O online turnaji. Horkýže Urmín! Korona chcela, že už druhýkrát sme 

sa stretli len virtuálne, na herna.net. 

Hneď na úvod chcem v mene celého organizačného tímu poďakovať všetkým za to, ako sa 

popasovali s technickými záludnosťami online hrania. Vďaka vám všetkým sme neriešili ani jeden 

vážnejší problém, ktorý by vyplýval z technickej (ne)zručnosti niektorého hráča. Maličkosť, ale 

v skutočnosti veľká vec. Aspoň sme sa mohli venovať tým podstatnejším – napríklad ako (najmä 

účastníčkam) nahradiť WC ako klebetnú inštitúciu. Na úrovni organizačného tímu sme to už vyriešili . 

Založili sme si spoločný čet, ktorý nám uľahčí organizáciu turnaja (koordinácia). Veľmi rýchlo sme zistili, 

že potrebujeme čety dva – jeden zvlášť na „taľafatky“. Ešteže aplikácií je dosť ;). Aj preto sme sa vás 

v dotazníku pýtali okrem iného, ktorú z aplikácií preferujete vy.  

Víťaz turnaja neprekvapil (nestarnúci McEnroe). Teda aspoň nie päticu Mišo Ivan, Dano Mojžiš, 

Anka Majerová, Kaja Nemčoková a Tomáš Dubiel. Práve oni tipovali, v našej premiérovej tipovačke na 

Facebookovej stránke SSS, že zvíťazí Jožko Gajdoš. Ešte raz blahoželáme! Jožko sa nechal počuť, že 

ďalší turnaj už nevyhrá, aby nebol trápny – ale nevedno, či je to ozajstný prísľub alebo fór. Tak len aby 

ste vedeli, že ak najbližšie nevyhrá, treba mu poďakovať ;). Inak tá facebooková tipovačka, akokoľvek 

nedokonalá, dokázala aj to, o čo sa iní snažili už 10 rokov – aby si Erika Tomková založila Facebook. 

Takže pozor, Facebook má ďalšieho kontrolóra ! 

Mnohí z vás už zistili, alebo si len znovu potvrdili, že klasický SCRABBLE a online SCRABBLE sú ako 

dva rôzne športy. Nikto si nemôže byť istý výhrou s nikým (OK, s výnimkou princezien, ktoré sú schopné 

vyhrať 7 zo 7 ;)). V protiklade k okolnostiam, ktoré nás k tomu doviedli, je to fajn spestrenie 

a zaujímavý pohľad do zrkadla komplexnosti hráča – čo poviete? Už teraz je jasné, že aj po skončení 

obmedzení online turnaje zostanú súčasťou kalendára SSS. Diskutovať sa ide len o tom, v akom rozsahu 

a forme.  

K štatistikám: 

           Spracovanie mali na starosti Erika s Evkou, ktoré hlásia, že stav vyplnenia hráčmi bol lepší než 

pred dvoma týždňami – čomu sa tešíme. To, že niektorí práve teraz objavili čaro zdieľaného 

dokumentu a zobrazovania zmien v reálnom čase, už Eriku s Evkou potešilo menej, ale v zásade sme 

radi, že sme aj týmto deťom umožnili vyblázniť sa, keď teraz nemajú kde ;). Eriku s Evkou ani to 

neodradilo od toho, aby ešte v nedeľu doobeda dohľadávali a opravovali nejaké chybičky. To všetko 

najmä preto, že chceme (pre vás všetkých) obnoviť súťaž Bingostar. Ale urobíme tak, až keď 

zhodnotíme, že sme naozaj pripravení. Ďakujeme za spoluprácu, Erike a Evke za spracovanie a veríme, 

že vás čoskoro potešíme (aj prekvapíme). 

Verím, že už aj vy sa tešíte – podobne ako my - na pokračovanie tejto nezvyčajnej avantúry. 

Najbližšie 2.5. namiesto košického turnaja, prihlasuje sa do 29.4.! 

mnaga, large, ezahradka, Checkmate, ariquis 



 

MINIGALÉRIA 

obr. 1 

Jedna z mála reklamácií 2. online KT skončila takýmto obrázkom zo strany reklamujúceho ;) 

 

 

 

obr. 2 

„Hlavný admin large sa rozhodol nehrať sám, vedome 

a dobrovoľne. Neľutuje a neľutujte ho ani vy – nejde o žiadnu 

špeciálnu obetu. Ale keď už museli Zuzka s Miškom na tata 

a SCRABBLE cez deň iba pozerať, večer si aspoň s nimi v rámci 

možností (3r. + 6r.) zapísmenkoval . 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Víťazi turnaja s pohármi 

 

 

 

 

          

 

 

 

 


