Môj scrabblový príbeh
Prvýkrát som videla hrať túto nádhernú hru na dovolenke v Krpáčove pri jazere. Hrali ju spolu
bratia, ktorí tam trávili dovolenku s rodinami. Nechápala som, čo je to za hru, nad ktorou majú
sklonenú hlavu celé hodiny. Tak som zvedavo vstala a ponad hlavy som nakúkala. Podotýkam, že
ťažko sa učím nové hry, na dovolenkách sme akurát tak mastili žolíka, kanastu a s deťmi človeče.
Som rodený hráč a každú hru hrám ako o život. Ešte aj to obyčajné človeče. Aj deti som od mala
viedla k tomu, aby si svoju výhru poctivo vybojovali a nečakali, že im mamička pripraví pole. Avšak
hneď pri prvej hre, ktorú som sledovala, som mala poznámky, čo sa dá položiť lepšie a za drahšie
body a zdalo sa mi, že ju poznám odjakživa. Preto mi dodnes zostal pocit, že ten kto stojí nado mnou,
vidí, čo sa dá položiť lepšie a za drahšie body, toť moje vysvetlenie prečo nemám rada divákov pri
hre. Keď bratia dohrali svoju partičku, s blahosklonným úsmevom ma vyzvali: „Poď si zahrať, keď
toľko mudruješ“. Išla som a vyhrala, aj tú ďalšiu som vyhrala s druhým bratom a potom som
zhľadávala ďalších súperov.
Ani vo sne by ma nenapadlo, že o rok nato budem hrať na majstrovstvách v Krpáčove práve
v hoteli, na ktorý sme mali výhľad od jazera.
Vrátili sme sa z dovolenky a poprosila som kamaráta, nech mi pomôže urobiť takú hru z
papiera a kociek dreva. Tisícka za nejakú hru bola pre mňa nepredstaviteľná položka. Za dva dni mi
priniesol kamarát vyrobenú hru, podotýkam, že bola krásna a priam na nerozoznanie od kupovanej.
Žolíci boli dvaja zlato-zelení vyškerení pajáci, vždy sa mi vynoria pred očami, keď potiahnem čisté
písmenko. Pravidlá, ako inak, som nepoznala, no naučila som sa čoskoro, na vlastnej koži.
Doma som si nemala s kým zahrať scrabble. Moja nevšímavosť k okoliu a k ľuďom okolo
mňa spôsobili napríklad aj to, že som netušila, že hneď vo vedľajšom vchode bývajú majstri
Slovenska v scrabble. Nakoniec som skončila tak, že každá návšteva, ktorá sa u nás ocitla dostala
otázku: “Vieš hrať škrable- no, tú hru s písmenkami?“, až kým mi jeden šachista neodpovedal „Viem“.
Odvtedy sme každý druhý pondelok hrávali 4-5 hodín, jednu jedinkú hru, nevedeli sme, že sa to dá
hrať načas.
Kamarát Šachista na šachovom turnaji spomenul Vladovi Bottovi, že hrávame spolu škrable.
Pár dní nato ma Vlado pozval na tréningy nitrianskeho spolku, medzi scrabblistov, ktorí hrávali
súťažne, boli medzi nimi dvaja majstri a víťazka z posledného turnaja. Pozerala som na nich veľkým
rešpektom a obdivom. Pochopila som veľmi rýchlo, že právom, pretože hneď v prvej hre s Vladom
som dostala poriadnu nakladačku, zapisovať ťahy, počítať body a navyše len dve minúty na ťah...
povyhadzoval mi neplatné slová, ako hŕ, bŕ, kŕ, následne som stratila ťahy a moje ego v tej chvíli
ostalo malé, ako škriatok na záhrade. A tak som chodila medzi nitrianskych scrablistov jedenkrát v
týždni a iba som pozorovala ich vzájomné zápasy, na hru som nenabrala odvahu päť týždňov... ale v
taške som už nosila svoje novučičké scrabble z obchodu. Chodievalo nás 17, preto spravili
rozlosovanie a môj prvý mini turnaj bol na svete – na moje veľké prekvapenie, ale aj ich, turnaj som
vyhrala.

Tak toto je moja radosť z prvého víťazstva na turnaji. Dadka a Jožko moji najťažší súperi
Písal sa rok 2001, v apríli začala nová sezóna v Komárne a to som sa už vybrala s Nitranmi
na prvý turnaj. Vstala som ráno o tretej, pripravila som si perá, ceruzku, kalkulačku, trikrát menila
účes, päťkrát oblečenie. Bolo to náročnejšie ako prvé rande.
V tých časoch nebol systém nasadzovania a počítač mi vylosoval aktuálneho majstra Paľka
Boroša, bojovala som ako sa dalo, no o bod som prehrala a celkove som skončila štvrtá od konca na
svojom prvom turnaji a štvrtá od konca aj na svojich prvých majstrovstvách.
Človek má v živote rôzne obdobia. Keď som prechádzala tým ťažším, utekala som k stolu
scrabble, k scrabblistom. Bolo to zoskupenie úžasných ľudí, cesty na turnaje som milovala. Obyčajne
sme odchádzali z Nitry už v piatok naobed, neváhali sme cestovať aj do Prešova, Košíc. Obzvlášť
rada spomínam na prešovský turnaj, kde nás Jaro vyslovene pozval, dopodrobna opísal cestu, do
detailu križovatku, so slovami: “Protiidúcim autám dáš prednosť“, akoby sme nemali vodičáky.
Nevedel sa nás dočkať a každú hodinu nám volal, kde sa nachádzame. Našiel nám ubytovanie za
facku, previedol nás mestom s prednáškou hodnou turistického sprievodcu, do rána sme debatovali,
hrali biliard, koštovali prešovské víno, za svitania ľahli do postele, aspoň na chvíľku a potom si ten
svoj turnaj aj vyhral! Celý čas bol gentleman, len na turnaji nepoznal, čo sa patrí.
Scrabble!
Bola som ním posadnutá. Dokázala som cestovať z Nitry do Ružomberka za Ivom, aby sme
si zahrali dve partičky, alebo za Evkou do Liptovského Hrádku na tri partie, pozvala som k sebe Jara
so ženou a kým ona bola na prijímacích pohovoroch na vysokú školu, my dvaja sme odohrali trinásť
partií, alebo s Vierkou 24 hodinový nonstop, alebo s Dadkou celý týždeň denne tri partie počas
dovolenky, alebo som pozývala k nám Jožka , ktorý sa u nás zastavil cestou k rodičom v piatok na tri
partičky a cestou nazad v nedeľu znovu na tri partičky. Pokiaľ sme nemali herňu a nebolo s kým hrať,
hrala moja ľavá ruka proti pravej, ale to nestálo za nič, lebo po pár ťahoch nebolo kde hrať a ani ľavá
ani pravá nechcela otvoriť trojku . Neskôr na herni som odohrala za mesiac 200 partií (pri ktorých

som nahovárala hráčov, aby prišli na živý turnaj) a keď som chcela vyhrať mesačné poradie aj 300.
Keď nám Filepra odmietol oddeliť slovenské tabuľky od českých (nepomohlo ani 250€ sponzorské),
dohodli sme sa traja a hrali na jeden nick, aby sme predbehli českých hráčov. Stačilo to zopakovať tri
mesiace za sebou a českí scrabblisti z herni sami požiadali Filepru, aby nás rozdelil.

Maratón s Vierkou
Od svojho prvého turnaja som hru scrabble zapísala na prvé miesto mojich záľub a
absolvovala som 40 turnajov bez prerušenia, včítane všetkých priateľských až do bratislavského
turnaja v máji 2006. Aj to len preto, že som bola na dovolenke v Egypte a cestovka nám odložila let
o dva dni, predĺžili nám dovolenku, všetci sa tešili, len ja som skleslo sedela a myslela na to, že
vynechám svoj prvý turnaj. Práve na tomto turnaji bol jeden zaujímavý nováčik, ktorý mi neskôr
priniesol zmeny do života. Na herni som vymenila veľa nickov, v bežnom živote jedného partnera,
dúfam len, že ich nebude toľko ako tých nickov. Na herni mám dva nicky, partnera našťastie jedného.
Ale býva to aj naopak , čo našťastie nie je môj prípad.
Scrabble mi dalo veľa, naučila som sa narábať s PC, aby som mohla hrať na herni, naučila
som sa posielať maily, aby som mohla posielať riešenia, naučila som sa pri ňom hospodáriť s časom
a jednej skvelej pravde, že z h...a bič neupletieš, naučila som sa pri ňom nemyslieť na
„bó –ľačky“, vypnúť realitu a nemyslieť nanič, skvelá relaxácia prospešná na reset mysle, naučila
som sa pri ňom, že všetkého veľa škodí a všetko treba robiť s mierou, naučila som sa prispôsobovať

a rešpektovať vôľu väčšiny. Keď sa mi život vrátil do normálnych koľají, vrátila sa mi chuť žiť život
pestrejší, ale pokojnejší, plnší povinností a objavilo sa širšie spektrum záľub, pribudli vnúčatká, ktoré
obsadili všetky miesta v mojich rebríčkoch, našťastie vytlačili posadnutosť, priniesli iný druh radosti,
nazvala by som to vyšší stupeň.

Hanka, Adrianka a Olívia, moja babská časť potomstva,
môj voľný (niekedy aj nevoľný čas) patrí im
Môžem s radosťou vyhlásiť, že pri hre scrabble som našla veľa úžasných ľudí, kamarátov,
aj priateľov, poniektorí už scrabble nehrávajú, ale priateľmi zostali, moje srdiečko je plné lásky nielen
k scrabble, ale aj k scrabblistom bez rozdielu pohlavia . Vraciam sa k svojej vete na začiatku, som
rodený hráč a každú hru hrám ako o život, väčšinou každú hru prežívam intenzívne a s emóciami, a
to je dobre. Mám rada každú emóciu, keby nebola, necítila by som, nežila by som, takto viem,
že som so scrabblíkom zžitá, šťastná a rada.

Ja Vie m

