
První CÍSAŘSKÝ šachový turnaj KARLA IV. 

 
 
 
Kdy: 28. září 2013, (sobota) 
 
Kde: Pěnkavův dvůr Takonín, součást didaktickodivadelního projektu Faber  
 
Proč: Jedna ze sedmi rytířských dovedností byla hra v šachy. Karel IV. byl nejenom státník, 
ale i rytíř, a proto rád přivítá šachisty u svého dvora v rámci open turnaje v rapid šachu. 
Součástí akce je i představení o Karlovi IV., pro menší děti pohádka Princ Bajaja.  
www.penkavuvdvur.cz. 
Kromě turnaje bude připravena přednáška o šatrandž, která se hrála v době Karla IV.  
Večer je možnost posezení u ohně s Karlem IV. a noční ohňové vystoupení. 
 
Návštěvu v Pěnkavově dvoře můžete pojmout jako rodinou šachově kulturní akci! 
 
Propozice turnaje: 
 
Ředitel turnaje: Vladimír Pěnkava (jinak také Karel IV.) 
 
Hlavní rozhodčí: MF Štěpán Papáček (jinak také královský šašek) 
 
Hrací systém: jedna skupina pro všechny kategorie, švýcarský na 5 až 7 kol (podle počtu 
účastníků), 2x15 minut  
 



Přihlášky: do 23. září na penkava@faber.cz, lépe i dříve 
 
Časový harmonogram: 
Do 9.00 prezentace 
9.30 -  zahájení turnaje 
12.30 ukončení 
12.30 – 14.30 pauza na oběd 
15.00 – 16.30 přednáška o historii šachu, pravidla šatrandž a vyzkoušení v praxi, případně 
možnost si zahrát vrhcáby nebo další středověké hry 
18.00 představení Císař Karel IV. přijíždí a na závěr představení vyhlášení výsledků 
 
Startovné: 200,- Kč, děti 180,- Kč  v ceně je vstupné a jídlo 
 
Ceny: pro všechny zajímavý zážitek ze středověké zábavy a poučení, pokud se najdou 
sponzoři mohou být i věcné, nejcennější ocenění by mělo být udělení certifikátu Karlem IV. o 
absolvování jedné z rytířských dovedností.  
 
Občerstvení: ze startovného připravíme jídlo - vuřtguláš s chlebem, chleba se sádlem, káva, 
čaj. Možnost koupit pivo a špekáček či klobásu na opečení, utopence, nakládaný hermelín, 
medovina 
Účastníci náročnější na stravu mohou v době pauzy odjet do okolních restaurací. Dáme tipy, 
případně rezervujeme místa. 
 
Ubytování: Účastníci, kteří neodjedou, mohou přespat v rytířském sále nebo ve 
středověkém stanu ve spacáku na karimatce. Náročnější účastníci se mohou ubytovat 
v okolních hotelích a ubytovnách. Pomůžeme zajistit místa.  
 
Spojení: pouze autem, malá vesnička mezi Vlašimí a Benešovem. 
 
Informace a doplnění: 777668895 nebo emailem 
 
 

mailto:penkava@faber.cz

