
V úterý 30.1. jsem na klubovém turnaji měl v ruce: J  Q843 Q7542 AK7 a po zahájení 1♦
jsem se s partnerem dostal do závazku 6ʘ, soupeř po mé levici vynesl ♥10, a když můj partner
vyložil karty, vypadalo to takto:
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Spočetl  jsem si  pět  kárových,  tři  srdcové,  dva  trefové  a  pikový  zdvih  a  došel  k  číslu
jedenáct. Kdybych hrál kárový slem, mohl bych si snapnout tref z kratší trumfové strany a závazek
by byl v suchu, ale kde sehnat dvanáctý zdvih v beztrumfech. Mohou se dělit srdce 3-3, ale to moc
nekoresponduje s výnosem, který se zdá být od krátkosti bez dámy, asi dubl. Budu se tedy pokoušet
nějak skvízovat, nadějky mám v pikách, srdcích a trefech. V úvahu asi přichází piko-srdcový skvíz
proti Východu a možná dvojitý. Každopádně musím upravit počet ztrátových zdvihů na jeden. Beru
tedy výnos ♥A na stole a nesu malý pik, na nějž Východ naskakuje ♠K, pravděpodobně tedy nemá
♠Q a jednoduchý skvíz proti němu nepadá v úvahu. Teď Východ vynáší ♣2, kterou beru esem. 

Vypadá to tedy, že Východ drží srdce (čtyři nebo pět s dámou) a Západ piky (má dámu). Zdá
se, že půjde zrealizovat dvojitý skvíz, osamělá nadějka je na stole v pikách, v barvě, kterou drží
Západ, takže by to měl být dvojitý skvíz typu R s nadějkami R=♠10, L=♥8, B=♣7. Všechno se zdá
v cajku, ale jedna podstatná věc je špatně. Chybí mi vstup k pikové nadějce. Když se budu držet
klasického  vzorce  pro  sehrání  tohoto  typu  skvízu,  mám  stáhnou  L-barvu,  tedy  srdce  a  pak
freebarvu, tedy kára. To pak ale skončím v ruce a na piky se již nikdy nedostanu. Musím to tedy
zkusit netradičně.

V dalších pěti  zdvizích si  odehrávám kára,  na něž dvakrát  zahodím ze stolu pik.  Západ
přiznal dvakrát a odházel si pik, tref a srdci, Východ přiznal třikrát a odhodil pik a tref. Piky tedy
zbývají soupeřům tři a srdce také tři (nepochybně u Východu). Jsme u pětikartové koncovky a já si
odehrávám z ruky srdcovou dámu, Východ podle očekávání přiznal a Západ si odhodil pik (zbývají
už jen dva). Teď přejdu ♥K na stůl, Východ opět přizná (zbývá mu v ruce ♥Q) a Západ shazuje tref
(jestli má v ruce druhou ♠Q, nic jiného mu nezbývá). Ze stolu si obehrávám ♠A, na něž Východ
odhazuje tref (ponechává si ♥Q) a já z ruky odhazuji ♥8 – tahle nadějka již na zdvih nárok nemá,
Západ odhazuje pik. Západ má tedy ♠Q, Východ ♥Q, ani jeden z nich nemá dva trefy, nesu tref k
esu a ♣7 je vysoká, slem splněn.

Byl to vlastně takový křížový R-skvíz. Držení ♣AK mi dovolilo dostat se v koncovce do
ruky, když jsem neměl vstupy na stůl, abych zrealizoval skvíz tradičním postupem. Na vedlejším
stole se hrálo kupodivu také 6ʘ (ani jeden z vydražitelů nehrál snadných 6♦?!?), ale výnos byl ♣5.
Teď už můj skvíz zrealizovat nepůjde, protože až soupeře při mém upravování počtu ztrátových
zdvihů vezme ♠K a ponese opět tref, zničí mi můj „křížový“ přechod. Každopádně je to ale moc
pěkná partie pro znalce dvojitých skvízů. Tady jsou všechny karty:
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