Puppet nebo Muppet?
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Puppet Stayman (dále jen PS)
Konvence Puppet Stayman - (zkráceně většinou trochu nepřesně nazývaná pouze jako „Puppet“) se
používá po silném zahájení 2NT ev. po silném rebidu 2NT např. po zahájení 2 kára Multi ev. po silném
zahájení 2 a rebidu 2NT. Jako PS se v těchto sledech používá dotaz 3. Tento dotaz slibuje sílu minimálně na celou hru a dotaz na drahý 4-list nebo 5-list. PS tak umožňuje nalézt fit 4-4 i 5-3 v drahých
barvách.
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Poznámky:
 PS slibuje sílu na celou hru
 PS lze použít i pro hledání shody 5-3 v drahých - např. 9 QJ3 K5432  8764 – při nalezení 5-listu srdcového u zahajitele bude lepší závazek 4 srdce než 3 NT. Nepoužívejte ale PS u
pravidelných listů jen s drahým 3-listem, tam většinou bude lepší závazek 3NT i při shodě 5-3
v drahé, když v listě s třílistem nebudete mít zdvihy navíc na snapy.
 PS lze použít i u listů s 54 v drahých (viz níže), nepoužívejte ho ale u listů s jen jedním drahým
pětilistem, tam použijte transfer.
Odpovědi na PS:
 3
 3
 3NT

nemám drahý 5-list, mám alespoň jeden drahý 4-list
srdcový resp. pikový 5-list
nemám drahý 5-list ani 4-list

Další dražba:
Po odpovědi 3
 Odpovídající obvykle vybere konečný závazek – 4 v drahé, pokud jsme našli fit, ev. 3NT
v opačném případě
 Dražba nové (levné) barvy na 4. stupni je cue-bid pro barvu odpovědi
 4NT jsou kvantitativka (invit do 6NT), z logiky s opačným drahým 4-listem, chcete-li položit
RKCB, musí předcházet cue-bid
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Po odpovědi 3NT
 Odpovídající obvykle pasuje
 Pokud měl původně 64 v drahých, může nyní dražit svůj drahý šestilist transferem na 4. stupni
 Význam hlášek 4 a 4NT záleží na dohodě, např. lze použít 4 ve významu Gerbera a 4NT jako kvantitativku
Po odpovědi 3
 Pokud odpovídající hledal pouze fit 5-3 v drahých, draží nyní 3NT (eventuálně může draži přirozeně levnou barvu, pokud chce např. prozkoumat možnost slemu v levné).
 Pokud má jeden drahý čtyřlist, pak draží opačnou drahou, což umožní nalézt fit v druhé drahé
a hrát závazek ze silné ruky
Příklad:
(1) PS
(2) mám jednu nebo obě drahé
(3) já mám srdcový 4-list
(4) já také (jinak by zahajitel dražil 3NT)
 Pokud má odpovídající obě drahé, může dražit 4 a zahajitel si přirozeně vybere drahou
Příklad:
(1) PS
(2) mám alespoň jednu nebo obě drahé
(3) já mám obě drahé, vyber si tu svou
(4) mám piky

Muppet Stayman (dále jen MS)*
Konvence MS (hraje jí např. přední italský pár Bocchi-Madala) spočívá v tom, že je obrácen význam
hlášek 3 a 3NT, tedy:
Odpovědi na MS:





3
3
3
3NT

mám jeden nebo oba drahé čtyřlisty (dtto PS)
nemám drahý čtyřlist ani pětilist
má pikový pětilist (dtto PS)
mám srdcový pětilist!

Výhodou MS oproti klasickému PS je to, že odpovídající může nadražit listy s oběma drahými
v rozloze např. 5 piků a 4(3) srdce, což v případě odpovědi na PS 3NT (nemám drahý 4-list) již není
možné.

*

http://csbnews.org/conventions-muppet-stayman/?lang=en
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Další dražba po MS:
Po odpovědi 3 (mám alespoň jeden drahý 4-list, nemám drahý 5-list)





pokud odpovídajícího zajímal pouze drahý 5-list, draží 3NT (dtto PS)
pokud má jeden drahý 4-list, draží opačnou drahou (dtto PS)
pokud má oba drahé, draží 4, zahajitel si může vybrat drahou
má-li odpovídající 5 a 4, může dražit 3 (slibuje 4-list pikový) a pokud zahajitel draží 3NT
(tj. nemá piky, má srdce), může odpovídají dodražit 4, čímž odliší rozlohu 44 a 54 v drahých

Po odpovědi 3(nemám drahý 4-list ani 5-list)
 ve většině případů bude odpovídající dražit 3NT (dtto PS)
 pokud má 5 a 4(3), může dražit pikový 5-list, což umožní nalezení fitu 5-3 v pikách.
Pozn. Pokud by měl odpovídající naopak 5 a 4, může dražit transfer 3 a následně
dodražit přirozeně 4-list pikový hláškou 3 (dtto PS) – ev. zde může být přehozen význam hlášek 3 a 3NT (tj. 3 jsou bez 4 piků a 3NT naopak slibují čtyřlist pikový) –
záleží na partnerských dohodách (varianta s přehozením významu hlášek opět umožní
hrát ev. závazek 4 ze silné ruky)




MS funguje i v případě, že odpovídající má rozlohu 5-5 na drahých. Pokud rovnou nenaleznete fit 5-4 nebo dokonce 5-5 a uslyšíte odpověď 3, můžete nyní hláškou 3 ukázat rozlohu
54, a pokud zahajitel zadraží 3NT (nemá pikový třílist), můžete ukázat rozlohu 5-5 hláškou
4.
MS také umožňuje zahajiteli po transferu odpovídajícího 3 dražit rozlohu 5233 hláškou 3

Poznámky:
 MS uvolňuje hlášku 3 po silných 2NT pro jiný význam než pro nadražení rozlohy 5 piků a 4
srdce, pro níž je tato hláška často využívána. Může být použita např. jako dotaz na levné barvy, např. pro prozkoumání slemových možností v levných barvách.
 MS lze také použít po zahájení 1NT, čímž lze např. odlišit GF dotaz od Staymana, ev. umožňuje zahajovat systémově s listem 5M332 a 15-17 HCP hláškou 1NT.
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