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Vážení scrabbloví priatelia, 

prajem vám krásny deň, srdečne vitajte v Liptovskom Mikuláši! Tak je to konečne tu, dočkali 

sme sa . Majstrovstvá Slovenska začínajú ! 

 Môžeme ich považovať aj za náš príspevok k Európskemu dňu jazykov, ktorý pripadá 

na 26. septembra už 15 rokov. Je oslavou jazykovej rozmanitosti Európy  - tak ako naša 

milovaná hra,ktorá existuje v rôznych nielen európskych jazykových mutáciách. 

Dovoľte, aby som na úvod povedala zopár myšlienok. 

  

Za svoj scrabblový život som absolvovala veľa turnajov, už radšej ani nepočítam koľko, na to 

tu  máme iných štatistov, no tie majstrovské – v závere sezóny, majú pre mňa osobitú 

atmosféru. 

Akási zmes slávnostného, mimoriadneho, zaväzujúceho, vzrušujúceho. 

 

Priatelia, viete, že v tomto roku náš spolok oslavuje krásne 18te narodeniny? 

 

Dávno zabudol na nesmelé krôčiky batoľaťa  na neistej, neznámej pôde, 

prekonal viacero detských chorôb, zvládol búrlivé roky pubertálne, a dnes sa dá povedať, že 

je dospelý. Či?  

Hm, a čo je to vlastne dospelosť? 

Asi najviac – byť zodpovedný za svoje činy a znášať následky svojho konania. 

V porovnaní so životom ľudského jedinca má táto paralela významnú odlišnosť. 

Spolok nie je abstraktná bytosť, existujúca nezávisle od nás, no my všetci sa podieľame na 

tom, aký je. 

Osobne si myslím, že momentálne je veľmi fajn  

 

Spolok nám umožňuje – okrem iného – niekam patriť. 

Vďaka spolku máme nevyčerpateľné spoločné témy, rozprávame sa jazykom zasvätených – 

veď ktože by rozumel výrazom – lámerovina, porembovina, vierkine orechové,bulharský 

model, hlúň, zgapató, izbový rozhodca, dať sex s ex za 69 na trojku, El Siňo, Dr. 

Spielmann....? A to som iste na nejaké špeciality zabudla... 

 

Dovoľte, aby som pri príležitosti dovŕšenia 18teho roku života – či lepšie – existencie – 

nášmu Spolku zablahoželala. 

Mnohí vieme, že to nebolo zadarmo a že niektoré sudičky ani netušili, aký tuhý a odolný 

koreň môže mať  

Vážení scrabblisti, 

to že spolok je a žije, je výsledkom ľudskej vôle, preto sa oň musia ľudia s láskou starať. 

Nemusíme mať na všetko rovnaký názor, ale keď začujeme štrkotanie písmen v miešku vo 

výške očí – pripomeňme si, čo náš všetkých spája.. 

Želám nášmu spolku, nech sa má dobre, nech sa rozrastá a  prekvitá a obohacuje životy 

svojich členov.  

 

Majstrovstvá Slovenska sú zároveň aj príležitosťou na verejné poďakovanie: 

 Mirovi Kissovi za a pol roka práce na internetovej súťaži, 

 organizátorom kvalifikačných turnajov, ktorí niekedy priam prehnane rozmaznávajú 

súťažiacich svojou starostlivou prípravou 

 Soni Jackovej za jej priateľské Hlúne so skvelým občerstvením z vlastnej produkcie 

 pisateľom príbehov, ktorí sú ochotní podeliť sa s ostatnými o prežité 



 Jožkovi Gajdošovi za jeho korešpondenčný turnaj 

 FCB tímu pod taktovkou Janky Jalčovej za propagáciu spolku na verejnosti 

 Ivanovi Pastuchovi za spracovávanie haldy tabuliek počas celého roka a stály prísun 

partiárov a majstrovské reporty z majstrovstiev 

 Slavovi Kohútikovi za menežment, logistiku a vnútornú organizáciu kufra 

 darcom 2 percent z daní 

 Marcelovi za vyhodnotenie písomnej súťaže a administráciu našej webstránky 

 Brigite za vedenie účtovníctva a trpezlivosť s organizátormi 

 fotografom – Majovi a Jankovi  - aby sme mali pamiatku na furt  

 Rasťovi za podávanie projektov a ich administráciu 

 dievčatám, ktoré neúnavne miesia všakovaké cestá na koláče, aby ostatným ponúkli 

srdce na tanieri 

 všetkým účastníkom turnajov, ktorých hojný počet je najlepšou satisfakciou pre 

organizátorov 

 každému, kto nejakým spôsobom prispieva k šíreniu dobrého mena Slovenského 

spolku scrabble 

 

Za pomoc s prípravou MS ďakujem Patrikovi – poháre, Peťovi Matejovie – za sponzoring 

ovocia, Mirovi Kissovi za nákupy pitiva – cca dve autá  a dodatočne aj za pomoc so 

zaverečným upratovaním  po MS všetkých typov, Jarovi za návrh jedálneho lístka na MS 

 Soni za pomoc s nákupmi a administratívou, Erike za pomoc s administratívou, Janke 

Jalčovej za to, že vypíše diplomy a ponúka pomocnú ruku – nákup pier, Ivanovi P. za 

papierovačky, Slavovi – zabezpečenie hodín, firme Matel že to, že dnes budeme hrať 

s nedotknutými scrabblovými súpravami,  hotelu KLAR za veľkorysé podmienky našich 

Majstrovstiev sveta v slovenskom scrabble. 

ĎAKUJEM. 

 

Eva Zahradníková 

 

 


