
 

 

SCRABBLE 

11. mistrovství republiky železničářů 
 

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se za podpory ZV OSŽ DKV Praha uskuteční 11. mistrovství 
republiky železničářů ve scrabblu.  

 
Hrát se bude podle pravidel České asociace scrabble, ovšem s jednou výjimkou – bude 
povolen železniční slang. Platnost slov bude ověřována scrabblovým slovníkem Novex, hrát 

se tedy bude s pády a přechodníky. Základem pro ověření „drážních slov“ bude část 
Železniční slang z knihy Jaroslava Hubáčka: O českých slanzích. Protože ale byla vydána v 
minulém století, můžete posílat další, novější slova, ovšem s vysvětlujícím „překladem do 

češtiny“ a s poznámkou, z jaké oblasti toto slovo pochází. Pro lepší přehled a další 
zpracování prosím o uvádění jednoho slova a jeho vysvětlení na jeden řádek (či odstavec, 

bude-li to s vysvětlivkami delší)! Tento výběr bude před turnajem zpřístupněn a budou 
uznávána jen slova v něm uvedená!  
 

Kapacita turnaje je 16 účastníků, zúčastnit se může každý zaměstnanec, důchodce či 
rodinný příslušník (manžel, manželka či nevýdělečné děti) ČD (ČSD, ŽSR), Carga, SŽDC. 
Do turnaje budou zařazeni podle pořadí došlých přihlášek. Ty posílejte mailem ve tvaru: 

Jméno a příjmení, pracoviště, kategorie (zaměstnanec, důchodce, rodinný příslušník). 
 

Přihlášky, informace, dotazy, aj. posílejte na adresu scrabble@atlas.cz. Každá přihláška 
bude odesílateli potvrzena. Uzávěrka přihlášek je 8. 12. 2013 ve 24:00. Případné dřívější 
naplnění kapacity turnaje bude oznámeno.  

Startovné se neplatí. Ceny a drobné občerstvení zajištěno. 
 

Hrát se bude v prostorách DKV Praha, Chodovská 1476/3b, v místnosti č. 319 ve druhém 
patře haly 512.  
 

Přijedete-li MHD, nejbližší zastávka je Teplárna Michle – modře vyznačena (z hlavního 
nádraží je zřejmě nejjednodušší dojít k Muzeu na tramvaj č. 11, kterou trvá jízda asi 20 
minut). Projdete budovou A, kde přiložíte režijku na turniket, kterým pak projdete a vejdete 

do areálu DKV. Budete přecházet koleje, dávejte tedy pozor na posunující soupravy! 
Dojdete do haly 512 – budova B, vystoupáte do druhého patra, kde už budou směrovky. 

Viz mapa níže, nebo aktivní na webu http://www.mapy.cz/s/5OsD 
 
Časový harmonogram 

    8:00 otevření místnosti 
    9:45 zahájení prezence 

  10:00 dotazy, losování turnaje 
  10:15 zahájení 1. kola 
±17:00 (podle počtu účastníků) závěr turnaje 
 
Předpokládaný způsob odehrání turnaje: 
Při 3 – 4 účastnících se odehraje každý s každým dvakrát (6 kol) 

Při 5 – 8 účastnících se odehraje každý s každým jednou (4 až 7 kol, podle počtu hráčů) 
Při 9 – 16 účastnících se odehraje švýcarským systémem (5 až 7 kol – bude upřesněno a 

dohodnuto před zahájením). 
Jedno kolo se hraje na 40 minut + 2 tahy dohrávka 
 

Všichni účastníci turnaje ještě dostanou před samotným konáním akce upřesňující 
informace. 
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