
¿Que paso? 

 

La pregunta que no esta clara para los asistentes de la septima cualificacion 

del torneo de Scrabble eslovaco. El torneo tomo lugar el 4 de junio en Nitra y fue 

organizado por Viera Jambrichova y Noro Lancharich, ellos obtuvieron ayuda del 

alcalde de Nitra el señor Jozef Dvonch, Jefe de la region de Nitra el señor Milan 

Belica, y del consul honorario de Mexico en Eslovaquia Vaclav Mika. Los mejores 

premios eran pizas artisticas de los artistas Karol Felix de Nitra y el mexicano 

Alejandro Alvarado Carreño. 

 

¿Entonces, que paso en Nitra? 

 

„Nikto nechce nič dať. Iba desiati sa prihlásili. 

Televízia príde a bude nás len desať. Ja to 

urobím aj pre tých desiatich. A ty si mi ešte 

nepovedal, či dôjdeš“, taký beţný telefonát 

v pondelok 30. mája, pred turnajom, s Vierkou 

Jambrichovou. Okrem teda dodatku „... však 

som ti hovoril, ţe ti nový slovník SSSJ H-L 

donesiem na turnaj...“. A nielen jej bol nový 

zdroj slovnej zásoby prinesený. 

Doplnili sme listy, vykonali ďalšiu 

dopisovateľskú korešpondenciu s hore 

spomenutými pánmi, ktorí zaplnili stoly cenami 

a potom sme zrušili prvú Vierkinu vetu. Počas 

týţdňa bola zrušená i druhá Vierkina veta 

a v sobotu došlo 32 hráčov, z toho 4 

nováčikovia a jeden stratený po 11 rokoch, 

Samo Ďurech – Samonováčik. Tretia veta bola 

zrealizovaná pred 

a počas druhého kola, keď markizáci urobili rozhovory 

a zábery a teda turnaj bol.  

Miro Vaňo poslal vo štvrtok aktualizácie do ElSiňa, uţ aj 

podľa nového slovníka, ten sa však začne pouţívať od novej 

sezóny 11/12. 

Začalo sa skôr ako obvykle, aj keď neskôr ako bolo 

plánované, to keď Miška a Zuzka Horváthovie museli opravovať auto na benzínke, 

ktoré vypovedalo poslušnosť. 

Nováčikovia to mali ťaţké počas celého turnaja, skúsenejší sa na nich vrhli bez 

zábran a varovania a vytvorili si aj nejaké „osobáky“ 

a zápisy do rekordových tabuliek a pozdvihli 

sebavedomie pred ďalšími bojmi. Vilo Šnábel 

predurčil nitriansky osud Mirovi Vaňovi a Marek 

Petrík sa nedal Ivanovi Pastuchovi. Druhé kolo 
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zamávalo priebehom turnaja a Evka Zahradníková opäť pustila najhodnotnejšie slovo 

šampónmi za 136, ktoré jej dodatočne prerátala Zuzka Horváthovie. Slavo Kohútik 

a Marta „Ojo“ Fornerová uhrali po dlhom čase jednu polbodovú. A nováčikovia trpeli 

aj v druhom kole. 

V treťom kole sa stretli nováčikovia, spoluţiaci z gympľa, Samo Ďurech a Peter 

Šereda. Peter ukázal, ţe je víťazný stolný typ a tak Samo ostal bez výhry. Dlho to 

Petrovi nevydrţalo, lebo Miška Horváthovie si ho 

zobrala do parády a nestačil sa 

čudovať a ani diviť. Vyhrali aj 

Pinterovci, Kaja a Patrik, ktorí 

porazili Samonováčika resp. 

Martinku Sadloňovú. Hore sa 

usadili organizátori bez prehry 

a po obede nás teda čakal súboj 

súbojov. 

Vyhrala Vierka. O bod. 

Peter Lámer porazil Ivana Pastuchu. O dva. 

Evka Zahradníková porazila Jozefa Porembu. O deväťdesiatdeväť. 

Kaja Pinterová ťahala víťaznú šnúrku, Majka Slezáková tú s kratším koncom. 

Petrovi Šeredovi nestačila ani tá prisľúbená motivačná basa piva odo mňa za 

porazenie Mirky Janikovičovej. 

Samo porazil Martinku. 

Hore sa to mlelo. Dole menej. Peter Lámer zrazil gloriolu víťazstiev Vierke a piaty 

bod vybojovali aj Noro a Evka. 

Ostávalo ostré posledné 

kolo, tie umelecké diela 

boli veľkým lákadlom. 

Vierka podľahla Ivanovi 

Pastuchovi a Peter Lámer 

Evke Zahradníkovej. 6. 

výhru vybojoval aj Noro 

Lančarič s Jozefom Porembom. A rozhodoval 

Buchholz. Evka ho mala vyšší ako Noro, tak pobrala 

najväčší kýbeľ a dielo 

od Karola Felixa 

odovzdaným zástupkyňou z NSK pani Magdalénou 

Kruţlíkovou, Noro ten menší kýbeľ a dielo od 

mexického umelca Carreña darovaným Václavom 

Mikom a odovzdaným zástupkyňou HK SŠM slečnou 

Máriou Jambrichovou. Petrovi Lámerovi zostal 

najmenší kýbeľ a smutný úsmev, lebo obrázky sa aj 

jemu páčili. Pre Petra to bolo uţ šieste pódiové umiestnenie zo siedmych štartov 

v tejto sezóne, zatiaľ najhoršie skončil štvrtý v Ţiline. Tento raz štvrtá bola Vierka, 

ktorá s radosťou odovzdávala ceny tým, ktorí skončili za ňou i pred ňou a aj vytvorili 
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nejaké štatistické rekordy. Ušlo sa aj Danovi Brezovanovi a Ivanovi Pastuchovi za 

odtajnenie hesla turnaja. V málo 

vídanom komárňanskom súboji Boroš 

– Koleno vyhral double MS. Paľo 

pobral aj odmenu za slovo turnaja 

„corgoň“, ktorý poloţil ako jediný. 

Ďalšie slová ako grafik a podobne 

nedal nik. Dievčatá Horváthovie 

skončili na 8. a 9. mieste. 13. – 16. skončili tí, ktorí svoje 

priezviská môţu vyloţiť na Scrabble-dosku – Michalka, Mráz, 

Králiková, Kohútik. 19. – 20. boli Partizánky Mirka a Erika a aţ za nimi Miro Vaňo. 

Najlepšie umiestneným nováčikom bola Kaja Pinterová na 27. mieste a na 

posledných štyroch skončili Patrik, Peter, Samonováčik a Martinka. 

Tak toto sa stalo v Nitre. 

 

Nabudúce sa niečo podobné bude diať 

v Partizánskom 2. júla 2011, kam pozývajú 

Janikovičovci a Ľubo Mazán a Erika Tomková. 

Bude sa hrať v bazéne, tak si prineste plavky. 

Vierka s Norom sa nahlásili pre istotu v Nitre, ja sa 

nahlasujem fčul. 

 

 

Muchas gracias 

Hastala-chlastala 

Rasťos de Martinos 
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