
SCRABBLE  STORY 

 

      Vášeň ke spojování písmen a tvoření slov jsem poprvé viděl u známých v Liešťanech. Shodou 

okolností to byla slovenská verze mé již nyní velice oblíbené hry.  

Prvý krát som k šarmantnej a návykovej hre Scrabble mala možnosť „pričuchnúť“ na 

rodinnom stretnutí v Liešťanoch (okres PD) v auguste 2008. Áno, tohto stretnutia sa zúčastnil aj Ivo...

 Viac ako on ma však zaujímali písmená v zelenom vrecúšku, ktoré bratranec mojej maminky 

Janči a jeho manželka Zdenka tak obratne vykladali na, pre mňa ešte v tej dobe úplne neznámu, 

hraciu plochu. Mali so mnou obaja mimoriadne veľkú trpezlivosť a postupne ma zasvätili  do 

základných pravidiel hry. Spomínam si ešte na ten pocit, keď som si vytiahla 7 písmen a skalopevne 

som bola presvedčená o tom, že tam určite žiadne, ale fakt žiadne slovo nemám !!! Po Jančiho 

nahliadnutí do môjho zásobníka sa ukázalo, že je tam možností viac ako dosť   

      Na Vánoce roku 2008 jsem dostal českou edici a začal pomalu trénovat. V mém okolí nebyl 

však nikdo, kdo by měl stejný zápal a nadšení pro hru jako já. Naštěstí jsem objevil  server herna.net  

a bylo hotovo. Musím přiznat jsem se začátku dlouho rozkoukával a neznal vůbec taktiku hry a snášel 

jednu porážku za druhou. Jen si to představte; z počátečního ELO 1200 jsem padl na svou historicky 

nejnižší hodnotu – 863. V ten moment jsem toho chtěl nechat a věnovat volný čas nečemu jinému. 

Jenomže, když jsi hráč, tak jsi hráč a máš to přišité navždy. Takže jsem se zase zvedl jako ten bájný 

Fénix z popela a stoupal a stoupal až na své maximum, které v době největší slávy činilo: 1580 bodů. 

Musím říct, že jsem chvílemi kombinoval české a slovenské Scrabble, ale časem jsem zjistil, že mě 

právě to slovenské baví více, díky své větší květnatosti a vyšším bodovým ziskům, díky kterým je 

možné i zdánlivě prohranou partii ještě zvrátit ve svůj prospěch. Přestal jsem také používat slova na 

zkoušku jako „DĹH“ díky Paľo Haberovi, slovíčko „BÚĎ“ jsem pro změnu slyšel od Jožo Ráže apod. 

Udivilo mě, že neplatí „AGAMA“ a „OSIDLÁ“. Ale holt nejsem Slovák, takže se v podstatě nemám 

čemu divit. Nezbývá než respektovat slovník a hotovo. Mé rekordy patří slovu „NIJAKÉHO“ přes 9S za 

180 b. a nejlepší hru mám 546 b.  

Kedy som dostala „naozajstné“ Scrabble si už nevybavujem. Pravdepodobne mi túto hru 

priniesol „Ježiško“ , keďže som po skúsenosti s Liešťan už veselo hrávala na herni. Mala som 

založený prvý profil a občas si zahrala. Sláviť úspechy z herne sa však nedali a tak som herni dala na 

nejaký čas pokoj. Potom som ale zistila, že na herňu chodí Ivo, a keďže som si už na prvý profil 

nepamätala heslo, vznikla súčasná „molly5“. Bola som rada, že na herni zrazu niekoho poznám, aj 

keď Ivo hrával prevažne české Scrabble (z pochopiteľných dôvodov)  . Občas sme zahrali slovenské, 



občas české (čo ma mimoriadne nebavilo, pretože mi to nešlo – a to som ešte netušila, že jedného 

krásneho dňa budem žiť v ČR a mať v šuflíku dokonca vysvedčenie o úspešne absolvovanej štátnej 

skúške z českého jazyka  ), ale postupne sme sa prepracovali k bodovo výživnejšej a vzrušujúcejšej 

slovenskej verzii. Nejaké mimoriadne úspechy síce na herni neslávim, pre mňa najcennejší skalp je 

víťazstvo s pozoruhodne veľkým rozdielom nad Slávom K., kedy sa mi prvý krát vôbec podarilo 

prekonať hranicu 500 bodov. Samozrejme, Slávo mi to na živých turnajoch doteraz pri spoločných 

hrách vracia  .  

      Českého Scrabble jsem nechal i díky tomu, že mojí Peťce se v této verzi moc nedařilo. A začali 

jsme spolu hrávat slovenskou verzi. Hodně jsme chatovali a sblížili se právě díky nesčetným hrám na 

herně. Vzpomínám si, že jsme hrávali dlouho do noci. Ona v Olomouci nebo v Senci a já v Havířově. 

Taky není možné zapomenout na to, kolikrát nám došel čas, protože jsme se prostě zakecali.  

Scrabble sa teda stalo mojou veľkou vášňou a záľubou, ktorou sa rada hrdím v spoločnosti 

známych. Je to stále niečo, čo dokáže prekvapiť, byť témou na rozhovor keď debata viazne, niečo, čo 

zaujme, občas šokuje, pretože mnoho ľudí ani len netuší, na akej úrovni sa Scrabble dá hrať.  

 Scrabble sa ale pre mňa stalo aj útekom z reality. Z reality, ktorá sa mi  nepáčila. Niekto 

„uteká“ z nefungujúceho vzťahu k športu, niekto možno k alkoholu, ja som „utekala“ každý večer na 

herňu... Už som spomínala, že s Ivom sa poznáme od roku 2008, on bol ženatý, ja zadaná, ale vzťahy 

sú bohužiaľ aj premenlivé a tak sa stalo, že Ivo bol sám a ja niekde (alebo s niekým), kde (s kým) som 

už byť nechcela. A spoločné večerné, ba priam nočné partie na  herni sa stali pravidelné a postupne 

sme zistili, ako veľmi toho máme spoločného.  

     Jednou mi Peťka oznámila, že jede na svůj první turnaj do Bratislavy. Popřál jsem ji hodně 

štěstí, ale jak známo, moc to nepomohlo. Jsem rád, že to nevzdala a zmínila se o turnaji v Nitře. Tak 

jsem si řekl, že nebude vůbec špatné, jet na takovou akci společně. Sice jsem se na lité boje necítil 

ještě připraven, ale řekl jsem si, že se není čeho bát a taky jsem chtěl Peťku podpořit i fyzickou 

přítomností. Přijeli jsme tam ještě jako každý sám, ale já už tak nějak tušil, že zanedlouho spolu již 

budeme tvořit pár. 

Zásadný zlom nastal práve na turnaji v júni 2014 v Nitre. Nebol to môj prvý turnaj (na prvom 

živom turnaji som bola v marci v Bratislave po tom, ako som sa skrz stránku Slovenského spolku 

Scrabble nakontaktovala na Rasťa M.), na prvom turnaji sa mi „zadarilo“ asi ako väčšine nováčikom 

– vyhrala som akurát tak s BAYom  , ale vôbec ma to neodradilo.  Možno aj vďaka starostlivému 

poklepávaniu po ramenách od Mira V. a Rasťa M. doprevádzanému slovami, aby som to ozaj nevzdala 

po jednom turnaji. A som doteraz vďačná Erike T. za trpezlivosť pri mojej úplne prvej živej scrabble 

hre na turnaji, a Mariánovi K. za trpezlivosť a fair play pri mojej druhej hre na živom Scrabble turnaji 

a za slová  aby som sa už toľko neklepala, že nemusím mať z toho také nervy  ...že je to „len“ hra... 



 Vráťme sa však k Nitre. Na tento turnaj sa nechal zlákať aj Ivo. Po turnaji zhodnotil, že to 

bola skutočne dobre strávená sobota a mne neostávalo nič iné, iba súhlasiť. Či už šlo o uvítanie od 

„kuchára“ – teda organizátora turnaju Nora L., alebo o kontrolu platnosti slova „mrdať“ v slovníku 

, užili sme si skvelú zábavu a práve na tomto turnaji sme spoznali ľudí, s ktorými sme v kontakte aj 

mimo scrabble a sme sa za to moc radi.        

 Po spoločnom scrabble zážitku, po spoločnej ceste domov a spoločnom večeri vonku na 

Slnečných jazerách v Senci sme už vedeli,  že nie len scrabble bude to, čo nás bude spájať .  

      Na to, že to byl můj první ostrý start, si myslím, že dopadl velmi úspěšně. 18. místo a skalp 

samotné předsedkyně SSS. Ta měla k dispozici ještě 17 minut a mně běžela poslední. Tak nějak jsem 

lépe zadíval do zásobníku a objevil jsem slovo „PRIAMKAM“, která pasovalo přes  3S. No a tímto 

bingem jsem vyhrál a moje Peťka prohlásila, že mi od této chvíle bude vykat. Další pro mne vtipná 

příhoda se udála v pauze mezi koly. Na ověřovacím PC jsem si jen tak ze srandy vyťukal u nás vulgární 

a zakázané slovíčko „MRDAŤ“. K mému údivu na SK platí. Všichni kolem se smáli a v tom okamžiku se 

z WC vracela  šéfka svazu. Monitor jsem se snažil zakrýt, ale nevyšlo mi to a nestihl jsem slůvko 

vymazat. Strašně jsem se před ní styděl. Evka však s vážnou tváří pronesla: „No a čo? Veď to je 

normálne spisovné a povolené slovo.“ Na to následoval další výbuch smíchu a nezapomenutelná 

historka byla na světě.           

  Pak následoval další turnaj v Hlohovci a poté už mistráky SK v Liptovském Mikuláši. To byl 

perfektní zážitek. Jen Peťka byla celou tou atmosférou velice společensky unavena a šla si dříve 

lehnout. Na druhý den jsme bojovali jak se dalo, ale žádná velká sláva to nebyla. A ani v neděli se 

bohužel nezadařilo podle našich představ. Na každý pád to byla dobrá zkušenost. Stejně tak pro nás 

oba byl vykládací turnaj v Liptovskom Hrádku skvělým nevšedním zážitkem. Těšili jsme se na něj 

a plně uspokojil naše očekávání. Je to báječná konfrontace myslí desítek lidí na jednom místě. Je na 

tom fajn, že hned člověk vidí, jaké má rezervy a potenciál se zlepšovat. 

 Čo sa týka môjho Scrabble vývinu, prvé paralelné (či paraolympijské? ) majstrovstvá 

Slovenska 2014 sa mi scrabblovo a v podstate ani moc spoločensky nevydarili, tie druhé ale už boli 

o niečo lepšie. Každopádne, vždy som sa snažila si to maximálne užiť, učiť sa od „služobne“ 

skúsenejších hráčov  a aj zo svojich scrabble chýb.  

  Zmíním ještě své doposud nejlepší umístnění v turnaji a tím bylo 5. místo v Dolnom Kubíne. 

Mrzí mě, že jsme neměli dostatek prostoru zúčastnit se více kvalifikačních turnajů a mít tak šanci 

bojovat na MS s těmi nejlepšími. Ale na druhé straně je opravdu fajn, že je pro nás trošku horší hráče 

připravena kategorie B. Díky tomu se budeme moci zase porvat o co nejlepší výsledek a hlavně se 

sejít a poklábosit i s elitou.         

 Právě tato zkouška slovenského Scrabble, a že to nebyl úplný propadák, mě utvrdila v tom, že 



chci tuto hru hrát dále a být lepší a lepší. Zejména mi sedli lidé, kteří se kolem této fantastické zábavy 

točí.            

  Jsme rádi, že jsme takové persóny mohli potkat a setkávat se s nimi na turnajích 

a mistrovstvích Slovenska.  Nenecháme si uniknout členství ve spolku od ledna 2016 a budeme dělat 

všechno pro to, abychom se zúčastnili více turnajů, tak abychom se bili příště už v A-skupině. 

Bez pochýb Scrabble prinieslo do môjho života iskru, príjemných ľudí, aktívny spôsob trávenia 

voľného času a som za to vďačná. Vďačná okolnostiam, životu, Jančimu a Zdenke (ktorých už bez 

väčších ťažkostí s Ivom porážame  ), Rasťovi, že mi odpísal, keď som sa mu ja, pomerov neznalá 

a absolútne scrabblovo neskúsená, ozvala na mail, Erike, že mi vysvetlila ako zapisovať ťahy na 

turnaji a trpezlivo čakala, kým si skoordinujem pohyby, Mirovi V., že ma pár krát „školil“  na herni 

a dal mi niekoľko ozaj dobrých scrabblových rád, všetkým organizátorom turnajov a majstrovstiev, 

ktorí si dávajú nemalú robotu s tým, aby to klapalo... Tešíme sa obaja na každé ďalšie stretnutie 

s Vami a aj keď nie je vždy na poctivý tréning toľko času, koľko by sme chceli...  

A pozor – jsme ve formě  

...pozor – sme vo forme  

 

Ivo & Peťka 

(Ivoshek & molly5) 

 

 Peťka so spomínaným Jančim pri svojej asi historicky prvej 

scrabble hre   



 Ivo pri svojej tiež asi historicky prvej scrabble hre   

 


