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Výnos: ♣7

1. zdvih bere ♣K Východu, hlavní hráč propouští
2. Východ vynáší ♠K, hlavní hráč bere esem
3.-5. zdvih hraje hlavní hráč kára s impasem na kluka, který sedí, v pátém zdvihu Východ i Jih
zahodí pik

Máme teď jistých 11 zdvihů – 6 kárových, 2 pikové, 2 srdcové a trefový a myšlenky na získání
dvanáctého.  Skvízové možnosti  jsou  poměrně  bohaté  vzhledem k upravenému počtu  zdvihů,  k
nadějkám ve třech barvách a lokalizaci délek v trefech a pikách, protože je z dražby jasné, že E má
piky a z výnosu téměř jisté, že W má trefy. Jaké jsou tedy možnosti?

1) trefo-srdcový skvíz proti W, pokud ke svým trefům drží čtyři a více srdcí nebo i třílist srdcový s
QJ10. Nadějkami jsou ♥9 a ♣10.  Na tři kára zahazuji dvě srdce a pik (E zahazuje tref a dva piky, W
zahazuje dva trefy a srdci),  srdcí přejdu (oba obránci  přiznají)  a hraji  ♠J jako skvízovou kartu
(doufám, že W má dva trefy a dvě srdce a podle shozu W zahazuji opačnou barvu na stole). Nebudu
úspěšný, protože srdce držel Východ.

2) piko-srdcový skvíz na E (potřebuji,  aby měl k pikům Východ čtyři  nebo více srdcí,nebo jen
srdcový třílist, ale zato QJ10), nadějkami jsou ♠5 a ♥9. Na tři kára odhodím srdce, tref a pik, (E
odhazuje dva piky a tref, W odhazuje dva trefy a srdce), na ♣A se E vzdá buď piku nebo srdce a já
si podle odhozu na skvízovou kartu odhodím kartu opačné barvy. Tento skvíz bude úspěšný, je asi
trochu lepší hrát na něj, protože E zasáhl a je tedy pravděpodobnější, že drží srdcové hodnoty, ale
proč by nemohl mít druhou dámu a Západ čtvrtého kluka nebo desítku?

3) Mnohem nadějnější je zahrát na dvojitý skvíz,  protože za předpokladu, že jeden drží trefy a
druhý piky, neudrží srdce ani jeden z obránců, ať jsou hodnoty či srdcová délka u libovolného z
nich. Jak tedy na to? Piková nadějka je v ruce a trefová na stole a vzhledem k situaci v srdcích,
mohu mít srdcovou nadějku na stole i v ruce. Pokud bude osamělá nadějka na stole, pak to bude
dvojitý R-skvíz s nadějkami R=♣10, L=♠5, B=♥9, a když bude osamělá nadějka v ruce, pak máme
dvojitý R-skvíz s nadějkami R=♠5, L=♣10, B=♥5. Podívejme se nejdříve na první možnost:

a) dvojitý R-skvíz s nadějkami R=♣10, L=♠5, B=♥9
Nejdříve bych si měl odehrát L-winéry (piky), ale to nejde, protože bych si zničil nadějku do ruky,
čímž se mi fatálně zkazí časování. Při druhé možnosti takový problém nemám, a tak hraji



b) dvojitý R-skvíz s nadějkami R=♠5, L=♣10, B=♥5
Nejdříve  stahuji  L-winér,  ♣A,  všichni  přiznávají.  Na  zbytek  kár  odhodím pik  a  dvě  srdce,  E
odhazuje pik a srdci (pokud shodí dva piky, nadějka piková by už byla vysoká) a W dva trefy a
srdci  nebo tři  trefy nebo tři  srdce  – to  je  jedno.  Do ruky přejdu srdcí  (oba přiznávají)  a  nyní
odehrávám ♠J. Když W zůstává ♣Q, odhazuji ♣10 a stahuji srdce, které teď táhnou, kdyby se E
vzdal trefů, samozřejmě bych odhodil ze stolu ♥5 a nárokoval zbývající dva zdvihy.

Vyměněňte ♥J za ♦3 v listech Východu a Západu jako důkaz správné techniky. Fungoval by tedy
srdco-trefový skvíz a ne srdco-pikový jako v naší reálné partii a hráč, který by zvolil jednoduchý
skvíz, by měl hrát na první probíranou možnost. Pokud však hraje na dvojitý skvíz, bude stejná
technika R-skvízu úspěšná bez ohledu na to, kdo drží srdce.


