
 

Na čo sú internet a choroba dobré  

Byť chorým nie je bohviečo. Ešte keby som tak chodila do školy, vedela by som to oceniť, ale v tomto 

veku?!  

Blížil sa prvý adventný víkend, na ktorý som si naplánovala nejaké upratovanie. Dobre, keď som 

chorá, nepretrhnem sa. Budem popíjať bylinkové čaje, vypnem zo všetkých mimodomových aktivít a  

oddýchnem si.  O tri štyri dní budem zdravá ako rybička a môžem sa pustiť zase s vervou do všetkých 

povinností aj voľnočasovej zábavy. ☺ 

Poobede klasicky stúpa horúčka. Okolo štvrtej zababúšená v deke sedím v podkroví pri notebooku 

a vybavujem zanedbanú korešpondenciu. Hotovo, a čo teraz? Čosi ma pobáda: „Choď na internet.“  

V duchu si odvrkujem: „A čo tam? Zase zabitý čas!“  

Nedá mi to. Pripojím sa na internet, nahodím you tube (srdcovky z rokov 60.-70.) a na pozadí 

dylanoviek, beatlesoviek, simonandgarfankuloviek  a ďalších oviek surfujem po stránkach ponuky 

beletrie, zahĺbim sa do čítania o Taliansku, otvorím stránky SSTZ, pozriem si kalendár športových 

podujatí na december, Aladinovu predpoveď počasia na najbližšie obdobie, posťahujem zopár 

zaujímavých textov a ani nezbadám, ako čas pokročil do nočnej hodiny. Sedím skrčená už hodnú 

chvíľu a keď sa natiahnem a zdvihnem hlavu, zrak mi padne na scrabblovnicu položenú na skrinke od 

posledného skladania slov pre písomnú súťaž v Relaxe. „Úžasné, už asi 20 rokov sa rekreačne 

venujem Scrabble a ešte mi nikdy nenapadlo pozrieť si nejaké stránky o ňom na nete.“  

Zadávam do vyhľadávača scrabble a dostávam ponuku - asi tak 45 miliónov odkazov. Preskakujem 

Wiki, so záujmom čítam hlavne informácie v cudzích jazykoch - aj keď nie vždy rozumiem ;-) a potom 

narazím na www.hramescrabble.sk . Čo to je? Zase vysvetľovanie, čo je scrabble, alebo sa na 

internete dá hrať? Otváram stránku a - ajajaaaaj, koľko zaujímavých vecí. Kým som si orientačne 

prezrela celé menu od úvodnej stránky, cez radu SSS, dokumenty, súťaže, pravidlá, tabuľky, rebríčky, 

slovníky a históriu, tak mi to trvalo tri hodiny, ale rozhodnutie zapojiť sa do SIT a stať sa členkou SSS 

asi 2 sekundy. Hlavou mi víria otázky: Môžem sa zapojiť do SIT, keď už je súťaž rozbehnutá? Zoberú 

ma do SSS od novembra, alebo musím počkať do januára?...  Rýchlo píšem otázký na mailovú adresu - 

podľa mňa najdôležitejšej osoby – predsedníčky SSS. ☺   

Odpoveď v ten deň neprišla. Veď ani nemohla. Správu s otázkami som poslala 5 minút pred polnocou 

a myslím si, že normálni ľudia vtedy už spia. Najmä tí, ktorí idú ráno do práce. (To som vtedy ešte 

netušila, že existuje aj herna.net pre tých, čo majú scrabblovania cez deň málo...:-) ) 

Na druhý  deň netrpezlivo nakukujem do pošty už asi okolo ôsmej – nič. Spiaca mailová schránka? Ale 

podľa aktivít nevyzerá, žeby na stránke SSS (a teda aj na jej mailových adresách) spali. Dobre budem 

čakať ďalej. Čakanie si krátim „odbornou analýzou súťaží“.  Na svojej scrabblovnici nastavujem stav 

slov po dvoch kolách SIT a vymýšľam slová z dvoch radov písmen.  

Krátko po tretej poobede cinkne mailová pošta. Hurá! Predsedníčka SSS mi napísala mail, aby som jej 

poslala telefónne číslo, že ústne sa otázky vybavia rýchlejšie. Obratom odpovedám a zase netrpezlivo 

čakám, popíjam čaj, pokašliavam a mám pocit, že teraz mi stúpa horúčka z očakávania.  Zvoní telefón 

– neznáme číslo. Ženský hlas v telefóne sa predstaví: „Zahradníková.“ Nasledoval asi 30 minútový 

http://www.hramescrabble.sk/


rozhovor prerušovaný mojím pokašliavaním. Na všetky otázky som dostala „vyčerpávajúcu“ odpoveď. 

Okrem toho pani predsedníčka milo pridala zopár nových informácií a pozvala ma do Trnavy na 

turnaj. Mám ísť? Pôjdem! 

Bola som nadšená. Zdravotne som sa necítila lepšie, ale do Trnavy ostával ešte týždeň. Choroba 

v myšlienkach išla bokom. Pustila som sa do podrobnejšieho štúdia stanov, zlatých tabuliek, 

pravidiel, odkazov  a informácií na úvodnej  stránke až od r. 2013. Keď som skončila, bolo už po 

polnoci. Oči ma štípali, nos zapchatý, ledva som dýchala a kašeľ sa stupňoval.  

Z obyčajného prechladnutia sa nakoniec vykľul zápal priedušiek. Deň pred KT v Trnave som sa 

odhlásila. Kašľala som na celý svet a ešte aj ďalší týždeň som lapala po dychu. Nedalo sa, tak som to 

neriešila. Rozhodla som sa, že ďalší turnaj mi už neutečie. Ale o tom ínokedy...   

          Andreja 


