
Na turnaji v polských Branicích jsem hrál s Vítkem Walachem a při jednom 
rozdání osvědčil Vítek nezlomnost a vynalézavost. Tady to je:

K,7,6,5,3,2
Q,10
A,8,3,2

Q,4 2 J,10,8
9,4,3 8,2
K10,9,6,5 Q,J,7,4
J,7,5 A,9 A,Q,10,4

A,K,J,7,6,5
-
K,9,8,6,3

Došli  jsme  do  závazku  6  srdcí  a  soupeř  byl  tak  laskavý,  že  vynesl  káro,
konkrétně šestku. Pokud by vynesl od drahé barvy, závazek by byl beznadějný. Vítek
si spočítal zdvihy a moc jich neviděl – 6 srdcových, 2 pikové a kárové eso. Spousta
ztrátových trefů.

Vzal na stole esem, zahodil tref a vynesl svůj trefový singl. Soupeř naskočil
esem. Teď se situace dost zlepšila. Trefový král je desátý zdvih, a pokud by soupeři
dovolili snapnout dva trefy, slem by šlo splnit. Tak hloupí ale hráči na opačné lince
nebyli. Po vzetí esem vynáší obránce srdce. A je po krásném plánu, dvakrát snapnout
nepůjde.  Vítek  vzal  desítkou  na  stole  a  pikem přešel  do  ruky.  Následoval  snap
trefový, teď to vypadá na jedenáct zdvihů. Ale přece se nebudeme vzdávat bez boje.
Károvým snapem přejde hlavní hráč do ruky, dotrumfuje a odehrává trefového krále.
Trefy se rozpadají 4-3, ale pořád má někdo ze soupeřů trefovou dámu na naši devítku.
Vítek  se  ještě  neučil  nic  o  skvízech,  ale  něco už  přece  jen  zaslechl  a  hlavně  se
nevzdává. V této chvíli vypadá situace následovně:

K,7,6,5
-
-

Q - J,10
- -
K10,9 Q
- 9 Q

J,7
-
9

Vítek hraje dvakrát srdce a kouká, jestli nespadne trefová dáma, což se nestalo.
Slyšel už o holubech a klíckách, a kdyby v jedné ruce byla klícka s trefovou dámou a
navíc i další dvě s druhým a třetím pikem... Hráč po levici zahodil dvě kára. Hráč po
pravici zahodil poprvé také káro, ale pak byl v neřešitelných potížích. Rozhodl se
nechat si trefovou dámu (však už jsme si řekli, že nespadla) a odhodil pik. Když není
vysoká trefová devítka, nezbývá Vítkovi než odehrát piky a ty už táhnou! Vítkův
první skvíz!! Gratulace.

V turnaji jsme sice skončili bídně, ale tahle pochoutka zase není tak špatná.


