
Ako z Ezopových bájok: O veternici 

Nie vretenica. Veternica. Že čo to je? Hviezda? Nie. Samička od veterníka? Nie. Rastlina? Bingo! 

Scrabblistu len tak niečo nezaskočí – máme predsa slovníky. Veternica je jarný horský kvietok, 

sasanka, hovoria. Už len to veľké V bude mátať minimálne jedného scrabblistu ešte nejakú dobu. 

Najskôr však k turnaju (3.KT 4.12.2021) 

Turnaj beží hladko. Na hernu sa dostavilo všetkých 41 očakávaných hráčov. Ako hlavný admin som 

nemusel riešiť žiadnu mimoriadnu situáciu. Máme po 5.kole, ktoré zaujalo najmä tým, že prvýkrát 

zakopla dovtedy suverénna a nečakaná líderka Marta Fornerová. O dobrú pozíciu prišiel aj Peter 

Barák. Z neskorších medailistov je v najlepšej trojke zatiaľ len Patrik Pinter – práve on porazil Martu 

a dostal sa na čelo. 

Fajnšmekrov preto zaujímalo (okrem vlastných súperov), kto schytá Checkmate-a, s kým bude hrať 

a či nadviaže na dovtedajšie ťaženie hidhid alebo Baruss.. Na opačnom póle tabuľky opačné starosti. 

A niektoré tiež veľmi prekvapivé. Evka Zahradníková si zaspomínala na začiatok onlajnov, kedy sa jej 

nedarilo. Po 5.kole jej patrila 29.priečka, a tretia nasadená hráčka sa odrazu reálne obávala, či 

nedostane „Baja“. Nieže bojovať o stupeň víťazov. Nestastie podobne nešťastne – ako druhý 

nasadený na priebežnom 20.mieste (síce s 3 bodmi, ale druhý najhorší z trojbodových) – smola, 

Smoliga. Najvyššie nasadený Jaro Vernarský takéto starosti nemal. Od druhého kola sa motal na 

stupni, maximálne tesne pod ním, ako veverička okolo orieškov. 

Sám som zvedavý, čo z toho „vylezie“, ako klikám na „spárovať ďalšie kolo“ vo SWIPSe... 

Pre tých, ktorých som navnadil a nevydržia od zvedavosti poviem, že Checkmate išiel hrať s vevem, 

ezahradka „Baja“ nedostala, ďalší menovaní šli hrať takto: hidhid vs. panbratt, Baruss vs. 

carpediem69, Nestastie vs.contesa. Konečné výsledky napovedajú, komu sa ako darilo. 

Nepredbiehajme však. 

Ako som spomínal, všetko v ten deň bežalo z pohľadu mňa ako hlavného admina hladko. Aj by som 

bol zabudol na preventívnu kontrolu, či sú po rozlosovaní všetky stoly obsadené a rozohraté – ak by 

to už pre mňa nebola tak zautomatizovaná rutina, že ju jednoducho nevynechám. A pozri – predsa sa 

niečo deje...  Je 15:06h a medzi neobsadenými stolmi svieti, že na súpera čaká amather. Zvláštne, 

poviem si. Doteraz nebol vôbec žiadny problém a v predposlednom kole... ? Ale ešte nie je 15:10h 

(vtedy by už mohol hráč reklamovať, ak nemá súpera = 10 minút po oficiálnom začiatku kola). 

Pozriem o chvíľu, hovorím si. Nakoniec sa to vyriešilo aj bez môjho zásahu a všetko dobre dopadlo. 

Ale čo bolo za tým, je kuriozita, ku ktorej sa oplatí vrátiť. A sme naspäť pri veternici. 

Najskôr mi píše amather na herni (15.12h): 

Ahoj, zaujimava situacia - mal som zapnuty prekladac asi v moobile a v Swipse vidim hram s 

(veternica) tak som nejaku windflowr vyhodil od stola ze sory, hram turnaj.. no. Kym mi zaplo trvalo 

to 8 minut.. poslem printscreen.. 

A vzápätí ešte: no uznaj, nie som somar.. ? _-D 



To windflower (legitímny súper amathera podľa rozlosovania) má v tomto momente za sebou veľmi 

horúce chvíľky.. Zúfalo sa snažila dovolať pomoci na diskusnom fóre k turnaju na herni. Bohužiaľ, 

nestihol som to odfotiť a dnes to tam už nie je – tak som požiadal Ivku Plesníkovú o krátky opis toho, 

ako to videla a zažila zo svojho pohľadu. 

Vždy som bola zvyknutá, že počas turnajov zakladám stôl NAČAS tak, aby bol nachystaný k začiatku 

kola. A rovnakú skúsenosť som mala aj s mojimi súpermi. Až do okamžiku keď mi bol v 3 KT priradený 

Amather. On bol ten, koho žreb určil ako začínajúceho hráča. Čakala som teda až spraví stôl, ubehlo 

niekoľko minút po celej, stôl nikde, ťukám teda netrpezlivo na herni na tlačítko obnoviť veriac, že sa 

konečne objaví. A premietam si scenáre čo budem robiť ak sa neobjaví. Pesimizmus bol namieste aj 

keď to nakoniec bežalo podľa trochu iného scenára... Po pár minútach som sa zjavenia stola dočkala, 

ale nie, to ešte neznamenalo, že hra aj úspešne začala. Pripojila som sa k stolu a slušne pozdravila 

Ahoj. Odpoveďou mi bolo Sorry ja dnes hrám ligu. Prv, ako som stihla odpovedať, že aká náhoda, lebo 

aj ja ju dnes hrám, tak ma súper odtiaľ vyhodil (či odpojil) - neviem ako sa to vôbec dá. Takže zase 

stláčam tlačítko obnoviť, a nechápajúc čo to bolo, hľadám náš stôl. Stôl síce je, ale zdá sa, že nie som 

pozvaná – je uzamknutý. Neviem čo robiť, píšem teda dúfajúc v radu a pomoc do turnajového chatu. 

Nič, len ticho. Píšem samotnému hráčovi Amatherovi, že o čo mu ide. A on ma presviedča, že určite 

nehrá so mnou lebo: sak tu mam zoznam a tam napisane VETERNICA nejaka Vraj tak mu povedal 

niekto a to aj vidí v svojom mobile. Ja mám zoznam, kde vidím moj nick vo Swipse a ten znie 

WINDFLOWER, takže neviem, či niektorí majú špeciálne verzie swipsu. Buď ako buď, po desiatich 

minútach doťahovania a vysvetľovania som bola vzatá na milosť a dostala som sa s týmto hráčom k 

jednému stolu, samozrejme už celkom vystresovaná...  

Neviem ako vy, ale ja sa ešte aj pri písaní reportu smejem sám pre seba. Dotknutým to určite až tak 

smiešne nebolo (sorry) – preto obom ešte raz ďakujem za súhlas s použitím v reporte. Totiž: že 

veternica je v tom nevinne, to je jasné a je mi ľúto zbytočného vystresovania. Ale ja viem pochopiť aj 

druhú stranu: keď raz viem, že čakám „veternicu“, nech ma tu neotravuje niekto iný ;)) ... ešte sa 

náhodou skutočný súper nedostane ku stolu a budem potrestaný ja! Nie každý pozná veternicu, nie 

každý vie po anglicky, a keď aj pozná a vie, nemusí ho napadnúť, že to je vlastne to isté, len preložené 

prekladačom (ktorý som možno len príležitostne zapol a zabudol vypnúť). Vôbec nejde o to či si 

amather alebo prophi ;) 

Toť aj screenshot od Martina: 



 



No a aké je poučenie z bájky o Veternici?  

Ak zvykneš používať prekladač, nezabudni si ho pred turnajom vypnúť, alebo dvakrát skontrolovať 

súpera. Alebo si aspoň dávaj pozor na veternicu. Nie je síce vretenica, ale v najbližšom čase môže byť 

dočasne jedovatá! 

 

Pekné sviatky všetkým! 

 

large 

Hlavný admin 3.KT 2021/22 

(poznámka pre amatérov: ak Ti v podpise vyhadzuje „veľký“, myslí sa      l a r g e   = Mišo Ivan ;)) 

 


