
Zn.: Žolíková kráľovná 

 

Ahojte scrabblisti, 

 

Rada by som sa, súc nováčikom, podelila s mojím (zatiaľ skromným a krátkym) scrabble príbehom. 

Hru mám doma už dlhšie, ale nepamätám si, či som ju vlastne niekedy hrala prv, ako som spoznala môjho 

priateľa, ktorý ju hrával s obľubou už dlhšie.  

V pamäti mám našu prvú partiu, ktorú som neviem akým šťastím vyhrala (a podozrievala som ho, že ma 

nechal vyhrať, aby sa mi zalíškal a získal si ma). Nasledoval trpký rok mojich prehier. Nevadí, učíme sa, 

že? A moje jediné učenie boli tie občasné partie s ním. Žiadne študovanie dlhých zoznamov povolených 

slov, žiadne online hry, nič... Pamätať si hodnoty jednotlivých písmen? Vtedy sa mi to zdalo nemožné. 

Po odohraní ďalších pár hier to viem už aj zo sna odrecitovať. 

Ďalší rok sa to pomaly začalo lámať... Občas som vyhrala. Musím podotknúť, že obaja sme hráči telom aj 

dušou a veľmi neradi prehrávame. Hra sa nám občas mení na mínové pole. Scrabble nás učí byť lepšími 

v tomto smere a prehrávať so cťou. Čo značí, že ja nebudem po prehratej partii roniť slonie slzy a on 

nebude kliať ako pohan a rozhadzovať písmenká po izbe... Pamätám si, ako sme na dovolenke (kde má 

byť človek kľudný a zrelaxovaný) hľadali pod posteľou prehlasované a (ä). Pretože zvládnuť toto 

nešťastné písmenko, dostať na ruku v poslednom ťahu po tom, ako ste ho už dva razy menili a prehrať 

kvôli nemu hru, to je pech vyžadujúci inú mieru majstrovského sebaovládania. Prehrávaj so cťou! je moja 

obľúbená veta, ktorou priateľa napomínam pri takýchto výkyvoch emócii. Či je aj jeho obľúbená, neviem 

povedať 😊. 

Priateľ sa venuje korešpondenčným scrabble súťažiam a hrá aj online hry. Ja zatiaľ nie, lebo žiaľ, čas nie 

je naťahovací a hrať scrabble seriózne vyžaduje času pomerne veľa. Ale keď sa prihlásil na online 

vykladací, povedala som si, že prečo by som to nezvládla aj ja. 

Zatiaľ mám za sebou asi štyri hry, a hoc pred každou si predstavujem, ako to zahrám bez chýb, ony sa 

vždy nejaké pritrafia. 

Do tej poslednej hry som išla s jediným cieľom – neskončiť posledná. To sa mi nakoniec nepodarilo 

a priznám sa, že som bola z toho celkom smutná. Potom som si však uvedomila, že fakty sú také, aké sú. 

Scrabble hrávam rekreačne asi 2 roky, raz týždenne. Ako by som sa mohla rovnať hráčom, ktorí hrajú 

20 rokov a majú za sebou tisíce partií? 

Čo sa týka umiestnenia, dá sa na to pozrieť aj ružovejšou optikou -  keď sa povie Bola som posledná, znie 

to zle, ale keď sa povie Som 14. na Slovensku vo vykladacom scrabble,  znie to celkom dobre :D A čo tak 

štrnásta na svete v slovenskom vykladacom scrabble? .... fantázii sa medze nekladú. 



Podčiarknuté, zrátané, nie je dôvod na pesimizmus. Viem, kde sú moje slabiny, viem, kde sa musím 

zlepšiť, viem, že bez El Siňa som v nevýhode, takže si ho musím objednať...  Zapracovať na koncentrácii 

a pozornosti, aby sa mi už nestávalo, že si na dosku položím iné slovo ako je oficiálne položené, alebo 

potiahnem nesprávne písmenká. Koordinácia ťahania, ukladania, zapisovania, počítania vyžaduje 

skutočne veľa úsilia v tom krátkom časovom limite, ktorý máme... Priznám sa, že po takejto hre som 

naozaj psychicky vyčerpaná a unavená viac, ako po fyzickom výkone. Verím, že je to len vec praxe a sú 

šance, že sa to zlepší. 

Dosiaľ bez slovníkov môj test toho, či slovo je platné, vyzeral asi takto: ak ho vieš použiť vo vete, je to 

platné slovo – teraz sa samozrejme prikláňam k vedeckejším metódam. 

Celkom ma zaujíma v tejto súvislosti, či niekto z vás niekedy v reálnom živote použil napr. slovo ČASENIA. 

Alebo, či viete aspoň teoreticky vetu, kde by sa vyskytlo. Obsahovo samozrejme hodnotnejšiu ako: 

Časenie je slovesné podstatné meno.  

Perlička je, že zatiaľ, čo profesionálnejší hráči milujú žolíky, pre mňa sú skôr Damoklovým mečom. Tak 

veľmi sa snažím urobiť z nich najhodnotnejšie slovo, skúšam všakovaké kombinácie, že väčšinou skončím 

v časovom strese a potom v poslednej sekunde položím nejaký zúfalý nepodarok. V minulej hre som 

v ťahu so žolíkom spravila slovo za nula bodov a v tejto sa mi to isté podarilo v ťahu s dvomi žolíkmi! 

Žolíková kráľovná je moje krycie meno :D. 

O deň neskôr, nadšená pozitívnym prístupom scrabblistov, som sa rozhodla začítať sa do príspevkov na 

webstránke hramescrabble.sk.  

Pozrela som si videá s pravidlami, prečítala vtipné príhody hráčov a potom som natrafila na Ódu na 

písmeno ó. Čakala som, že to bude básnička, pár riadkov. Na štvrtej strane sa mi zdalo podozrivé, že ešte 

stále nie je koniec a potom som si všimla, že tých strán je celkovo 16! Na poslednej už mám pocit, že sa 

mi zavaril mozog. Odteraz budeme skladať onakvejšie slová, ako obľúbene ró, bór, móda, óda :D 

Možnosti sú zjavne (takmer) nekonečné... Už si len tie slovíčka zapamätať. 

Čo dodať na záver? Scrabble je úžasná hra logiky, kombinatoriky, dôkladnej jazykovej prípravy a ja som 

odhodlaná sa nepoddať. Vidíme sa nabudúce a teším sa na to. Ktokoľvek váhate, či do tejto rieky vstúpiť, 

neváhajte... voda je prijemná, žiadne krokodíly v nej nie sú. 

 

 Ivanka 


