
Povedal som, keď príde Braňo na náš turnaj, vtedy napíšem svoj Scrabble príbeh. 

Taký som si bol istý, že sa Braňo na našom turnaji v živote neukáže. A on, Scrabble 

jeho, došiel do Kežmarku. 

Braňo je z Olcnavy, kde túto hru hrával s mamou a švagrinou. 

A začalo to vôbec takto? 

Začal som teda zisťovať, kedy to začalo pokračovať, lebo už predtým na strednej 

škole som toto zaregistroval v Relaxe, ale prudšie som sa tomu nevenoval. Jedným 

kontrolným telefonátom minulý týždeň tete Táni zo Spišského Podhradia som zistil, 

že to pokračovalo úplne inak, ako som si doteraz myslel. Keď som nastúpil na ŽSR 

do Bratislavy, v nedeľu 16.7. to bolo presne 15 rokov, teta Táňa ta ešte študovala na 

FCHPT STU. Neskôr vo februári som ju išiel pozrieť na intrák na Mladú gardu, 

finišovala s diplomovkou, učila na nejaké skúšky, tak som sa venoval je kamarátkam, 

ktoré takéto starosti ešte nemali. Ako mi povedala teta Táňa, s ňou som veru 

Scrabble nehral, že to museli byť iné, Zuzka z Hatalova, Maťa z Michaloviec abo 

Betka z Brezna. To je teraz ale jedno, na intráku som sa venoval „aj“ nastrihanému 

papierovému Scrabble a v máji hokeju, keď to naši na tom severe vybojovali do zlata. 

V marci 2004 zavialo Braňa do Bratislavy na železničiarsku ubytovňu na Trnavskom 

mýte a mňa po 2-ročnom menení izieb a striedaní spolubývajúcich presunula Tlstá 

Mery k nemu, že vraj sme rovnaká krvná skupina a že si sadneme. Na úvod som 

zistil, že Braňo moc a vôbec nepije, ja som v tom čase sa zotavoval z úrazu búdky, 

keď som sa po chľastačke pri močení chcel oprieť o dvere za mnou, ktoré ale 

v danom momente neboli vôbec za mnou a teda ani zavreté. Za následok to malo, že 

som na veľmi dlhú dobu stratil chuť a čuch. Zato Braňo cítil aj za mňa. Takže prvé 

hobby sme nemali rovnaké. Potom sme zistili, že cestovanie nás baví, ale spolu isto 

ni, maximálne vo vlaku smerom domov. Ešte sme sa chodili na hrádzu 

krasokolieskokorčuľovať. Raz doniesol klasickú hru Scrabble v originálnej podobe, 

akú poznáme z turnajov. Hrávali sme dlho, aj PSP sme kúpili, aj sme sa hádali, aj 

vyhrávali, aj prehrávali, aj nerozprávali, ale hrali. Neviem už presne, kedy som 

naďabil na Herňu, a chvíle bez Braňa vypĺňal tam. Chytil som jedného času sériu, že 

som ho porazil 43 krát v jednom slede. Už sme nehrali. A vtedy som zavítal na turnaj 

do LiptoHrádku.  

Prvý turnaj nebol posledný 

Veď s Braňom som vyhrával len taký rachot, idem, čo mi kto môže. Všetci a všetko. 

Spoznal som atmosféru, ľudí, pozeral z diaľky a zažíval zblízka, priúčal novému. 

Videl poletovať „Dôležitú“, budúci majstri Tomáš a Michal boli začínajúci resp. 

rozbehnutí tínedžeri, Peťo Skalka bol a stále je chlapisko s hlbokým hlasom 



a kučeravá hriva Mira Vaňa nebola ešte pretkaná striebornou niťou od El Siňa ako 

teraz, a podaktorí ešte boli s nami medzi nami.  

(Na druhý turnaj do Košíc som zaspal a nestihol vlak.) 

Po tomto turnaji Braňo už aj odmietal so mnou hrať. To mi aj frajerku radšej našiel, 

akurát že takú, ktorá tiež hrala trochu Scrabble. Občas sme zahrali aj Scrabble, raz 

zašla aj na turnaj. Raz som ju dotiahol aj na MS do Krpáčova, to bola len svedkom, 

aké to vtedy bolo. 

Z náhradníka predseda 

V 2007 bola druhá sezóna, v ktorej som sa častejšie objavoval na turnajoch a aj 

trochu úspešnejšie bodoval, že sa mi podarilo dostať na majstrovstvá. Nálada spolku 

bola celkom mrazivá a schyľovalo sa aj k voľbe novej Rady. Cestou do Krpáčova, 

ktorú sme s frajerkou absolvovali s KaJankovcami, sa ma Kaja spýtala, že či by som 

bral robiť predsedu. V aute bolo jednoduché prisvedčiť. Počas volieb ma teda Kaja 

navrhla za člena, avšak z tých 4, ktorí výzvu akceptovali, som mal najmenej hlasov. 

Ostávajúca trojica spolu s koordinátorom volieb Paľom Borošom sa utiahla do 

ústrania, odkiaľ Paľo onedlho vyšiel a zavolal ma k nim. Vec sa mala tak, že sa 

nevedeli dohodnúť na predsedovi a či by ja ni. Ja že hey. Po tých potrebných 

úkonoch som sa teda stal predsedom. Isteže som bol celý zafúľaný až za ušami 

z toho všetkého, keď mi to došlo a aj neskôr, keď sa roztočil celý kolotoč udalostí, ten 

sa rozbehol ešte skôr ako začal kolotoč, ale o tom som sa dozvedel až neskôr. 

6 rokov 

Nečakal som, že tak dlho to predsedníctvo potiahnem. O jedno obdobie menej by 

bolo snáď aj stačilo. Podarilo sa rozbehnúť a zmeniť niektoré veci, o ktorých sme si 

mysleli, že to možno ani nepôjde. Aj som zorganizoval svoj prvý turnaj v Martine, 

potom prišli ďalšie, niektoré viac a niektoré menej vydarené. Niekedy som hranie aj 

vynechával a venoval som sa práve tým organizátorským povinnostiam. 

Keby niektorí nevedeli, tak prvý krát sa hralo so šachovými hodinami v Martine 

7.2.2009. Bol to prvý turnaj skrátenej sezóny, ktorá vyvrcholila v Strečne koncom 

septembra. Na prvom turnaji sa hralo ešte 2 x 20 minút, neskôr sme to predĺžili na 22 

minút. 2-minútová časomiera dopípala v roku 2012. Nabehli sme odvtedy na hraciu 

sezónu jeseň – jeseň. Postupne sa ujal aj El Siňo, najmä keď už vyšiel nový slovník, 

viacerí sme ocenili prácu Jara Janikoviča a spol. na programe WordSpider pre 

vykladaciu verziu. No a na vyplnenie dlhého prázdninového okna pribudol oupenér 

v Lučatíne. 

Noví ľudia prichádzali, odchádzali, niektorí sa vracali, niektorí sú už taký turnajový 

inventár ako Jožko Poremba a Slavo Kohútik, s nimi organizátori môžu rátať vždy 

a všade.  



Ešte aj anglické kvalifikačné Scrabble turnaje sme usporiadali a zúčastnil som sa 

majstrovstiev sveta vo Varšave ako divák, kde som bol povzbudiť hrajúceho Ivana 

Pastuchu. 

Podarilo sa ďalšie množstvo drobností, ktoré robia naše turnaje také, aké sú. Ale 

vždy je priestor na vylepšovanie, to už je však úloha pre organizátorov. 

Dovolenka so Scrabble(-istami) 

Ku koncu tej šesťročnice Janka Jalčová prišla s nápadom Scrabble dovolenky. 

Lokalita: Chorvátsko, ostrov Vir. 

Fakt som nevedel, či práve toto je moja vysnívaná dovolenka, ale keďže som nič 

lepšie nevymyslel, bol som rád, že sa môžem zviesť a organizuje to niekto iný. Kto 

nezažil, možno neuverí, ale bolo výborne. Všetci ubytovaní v jednom baráku, v 

rôznych izbách, hier do sýtosti, ani občas zlé počasie neprekážalo, zábava. A k tomu 

si ma tam našla i nová frajerka Mirka, ktorá však Scrabble nehrá. Našťastie. 

Scrabble vo svete 

Keďže som v minulosti služobne veľa cestoval, snažil som sa nájsť také hotely, aby 

mali pripojenie na internet v cene. Pripojil som sa na Herňu a počas hier sme sa 

bavili s protihráčmi, kde sa práve nachádzam. Celkom pamätná bola moja cesta na 

2. vykladacie MS v 2012, keď som v sobotu véľmi skoro ráno začal cestovať 

z Viľniusu cez Rigu, Schwechat, Bratislavu a Martin, aby som mohol najlepším 

odovzdať ceny.  

Teraz, keď jazdím von prevažne kvôli curlingu, či už ako rozhodca alebo hráč, tiež 

využijem možnosti, ktoré Herňa poskytuje. 

Konečne výhra 

Temer 10 rokov trvalo, kým som vyhral turnaj. S vysokými ambíciami som išiel už na 

prvý turnaj, ako som tutaj už spomínal.  

Mal som k tomu veľmi blízko v BB ´12, ale nevyšlo mi to.  

Turnaj na Kubínskej holi mi vyšiel nad očakávanie a nikto ma „nesundal“. Toľkú 

radosť som si užíval. 

... 

A čo ďalej? Zažili sme spolu veľa a všakovatého. A ešte i zažijeme. 

Činnosť okolo Spolku a Scrabble by bola zbytočná, keby sa to nerobilo pre ľudí, ktorí 

z toho majú aspoň trochu radosť. Nemusia ju mať všetci, ani väčšina, ale keď sa 

nájde aspoň jeden, oplatí sa to robiť. A nemusí to byť práve víťaz. 

Takže ďakujem Vám, že ma tých vyše 11 rokov sprevádzate. 
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