
Milí scrabblisti (a možno aj nescrabblisti :) 

 

Včera som sa zúčastnila svojho prvého online kvalifikačného turnaja. Vlastne to bol môj prvý 

kvalifikačný turnaj vôbec. Niektorí už možno viete, že prvý „živý“ kontakt so scrabble som mala na 

minuloročných majstrovstvách Slovenska. Tie vo mne zanechali nádherný pocit zo stretnutia 

s milými ľuďmi, ktorí sa tejto, pre mňa úžasnej hre, venujú a tiež zo samotnej hry, ktorá vždy prinesie niečo 

iné a nové. Možno je to neskutočný pocit z nečakaného a prekvapujúceho víťazstva, možno radosť 

z krásneho nápaditého slovíčka, ktoré sa podarilo zložiť vám alebo vášmu spoluhráčovi, možno pocit 

nespravodlivosti, že súper vymenil tesne na záver 2 písmenká (Ä a Ĺ) a tie sa potom ocitli vo vašom 

zásobníku alebo pocit sklamania, že ste celý čas viedli a nakoniec ste prehrali o 3 body. Každopádne 

slovo nuda je so scrabble nekompatibilné :) 

Tak ako som veľmi dlho váhala prísť na živý turnaj (majstrovstvá), tak rovnako dlho mi to trvalo aj pri 

online turnaji. Napokon som však svoju nerozhodnosť zlomila a opäť to ani trošku neľutujem :). Naopak, 

veľmi sa teším, že som opäť raz venovala svoj čas spoločnosti ľudí, s ktorými sa cítite pekne, že nás spája 

spoločná radosť z hry.  

Navyše online turnaj má veľa svojich výhod a špecifík :). Nemusíte ráno skoro vstávať a ponáhľať sa, 

aby ste stihli docestovať niekam načas, nemusíte 2 dni dopredu premýšľať, čo si oblečiete a či budete 

vyzerať čudne, že si na obed neprosíte ani rezeň ani vyprážaný syr :). Ste pekne doma, vo svojom útulnom 

pohodlnom prostredí, pokojne aj v pyžame s neučesanými vlasmi a veľkou šálkou čaju a potichu hrajúcou 

obľúbenou hudbou. 

Napriek tomu, že sa včerajšieho online turnaja zúčastnilo až 46 hráčov, všetko fungovalo na 100 %. 

Hoci ja vôbec nevidím do zákulisia tohto všetkého, vyjadrujem svoj hlboký obdiv a veľkú vďaku všetkým 

tým, ktorí majú na svedomí perfektný priebeh celého turnaja. 

Vždy som si myslela, že to je veľmi náročné, celý deň venovať len scrabble, keďže hráte každú hodinu 

jeden zápas, avšak väčšinu hier človek odohrá po necelej polhodinke a tak máte dostatočný priestor 

podeliť sa o svoje pocity z hry s ostatnými hráčmi alebo s vašimi najbližšími. Máte čas poskladať čistú 

voňavú bielizeň, uvariť špagety, dokonca sa ísť aj na 10 minút prejsť do parku a potom sa pustiť do ďalšej 

hry :). Ani sa nenazdáte a posledná siedma hra je za vami. 

Presne takto to včera prebiehalo u nás doma. S veľkou zvedavosťou som vždy čakala, akého 

spoluhráča mi program pridelí a zakaždým som bola vydesená, prečo mám opäť takého silného súpera :). 

Ale viete čo? Je to vlastne úplne jedno, s kým hráte. Dôležité je, že Vás to baví, robí vám to radosť a pocit 

vzrušenia, ako to celé napokon dopadne. Niekedy je toho šťastia viac na vašej strane, inokedy na strane 

toho druhého, ale pokiaľ vo vás ostane pocit, že ste svoj čas minuli zmysluplne a ostane vám z toho milá 

a príjemná spomienka, je to to najdôležitejšie :). 

Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. 
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