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Akce 01 - Starter bag A Kód: AKCE-01
Sada - plátěná taška na šachy přes rameno, vinylovárolovací 
šachovnice 51x51 cm, šada figurek DCP-06, král 9,5 cm (2 
dámy). Původní celková cena všech součástí sady 930 Kč.

Cena:  600,00

Odkaz:
https://eshop-
sachoveskoly.cz/akce/akce-01-
starter-bag-a

Akce 02 - Sada 10 ks šachových hodin DGT 
3000 pro kluby

Kód: AKCE-02

Cena:  12500,00

Odkaz:
https://eshop-
sachoveskoly.cz/akce/akce-02-
sada-10-ks-sachovych-hodin-dgt-
3000-pro-kluby
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Šachové hodiny DGT 2010 Kód: DGT2010
Šachové hodiny DGT 2010, model 
certifikkovaný FIDE, přípustný pro 
veškeré šachové soutěže organizované 
Šachovým svazem ČR.

Cena:  1490,00
Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=99&product_id=180

Šachové hodiny DGT3000 Kód: DGT3000
Šachové hodiny DGT 3000, model 
certifikkovaný FIDE.  V sestavě s 
elektronickou šachovnicí umožňuje 
dálkový přenos partie po Internetu.

Cena:  1590,00
Odkaz: https://eshop-sachoveskoly.cz/sachove-

hodiny/hodiny-sachove-dgt-3000

Figurky AMRITSAR 6 a 7 Kód: FSDAMR-S6(S7)

Dřevěné figurky STAUNTON 6 a 7, 
průměr podstavce figurek 3,5 cm. 
Materiál: Shisham, Boxwood. Figurky jsou 
těžší než běžně dodávané z lipového 
dřeva

Cena:  970,00 / 1220,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=198

Figury lipové Staunton 6 Kód: FSDPE-S6
Dřevěné figurky STAUNTON 6, 
výška krále 9,5 cm, vhodné pro 
šachovnici s políčky 5X5 cm.

Cena:  470,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=167

Šachové figurky plastové Kód: DCP-06
Figurky v designu STAUNTON 6, 
vhodné zejména na venkovní hrací 
stolky. Zmoknou - nic se jim nestane. 
Dobré i do hotelů a penzionů. Sada 
obsahuje 2 dámy od každé barvy. 
Král 9,6 cm.

Cena:  230,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=95
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Vinylová šachovnice rolovací 51 x 51 cm
155,00Vinylová rolovací šachovnice, políčka o rozměrech 5,75 x 

5,75 mm. Rozměry a design odpovídají požadavkům FIDE 
pro soutěžní utkání. Označení sloupců a řádků oboustranné. 

Hnědobílá Cena:
Kód: SVRHB-51x51
Odkaz: http://eshop-

sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=78&prod
uct_id=335

Zelenobílá Cena: 135,00
Kód: SVRZB-51x51

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&
path=78&product_id=185

Vinylová rolovací 
šachovnice  43x43 cm

Kód: SVRHB-43x43

Cena:  Označení sloupců a řádků 
oboustranné, šachovnice vhodná 
pro figury Staunton 5.

85,00
Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=163

Vinylová šachovnice 
skládací

Kód: DMP03

Cena: 165,00

Rozměry šachovnice 51x51 cm, 
hrací pole 5,8x5,8 cm Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=382

Kartonová šachovnice 
skládací

Kód: S-28

Cena: 135,00

Rozměry šachovnice 48x48 cm, 
hrací pole 5,5x5,5 cm Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=383

Dřevěná šahovnice - ořech
Kód: SDDT-51x51

Cena: 660,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=371
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STARTER Box GREY Kód: SB-BLUE

Šachová souprava pro začínající 
šachisty. V krabici najdete figurky 
(Staunton 5) a šachovnici. Pěkný dárek 
pro malého šachistu, vhodné i do škol.

Cena:  360,00
Odkaz:

https://eshop-sachoveskoly.cz/sachove-figurk
a-sachovnice/souprava-sachova-starter-box-
grey

STARTER Box BLUE Kód: SB-BLUE
Šachová souprava pro začínající 
šachisty. V krabici najdete figurky 
(Staunton 5), šachovnici a CD Trainer s 
programem Fritz 12. Pěkný dárek pro 
malého šachistu, vhodné i do škol. 

Cena:  610,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/sachove-figurk
a-sachovnice/souprava-sachova-starter-box-
blue

STARTER Box BROWN Kód: SB-BROWN
Šachová souprava pro začínající 
šachisty. V krabici najdete figurky 
(Staunton 5), šachovnici a digitální 
hodiny DGT1002. Pěkný dárek pro 
malého šachistu, vhodné i do školních 
kroužků

Cena:  950,00

Odkaz:
https://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=165

Cestovní šachová soupra Kód: SCHOOL-SET-02
Šachová souprava. Vše v 
praktickém pouzdře. Vhodné na 
cesty, ideální pro školní kroužky. 
Levné obyčejné figurky, při ztrátě 
dodáme náhradní za přijatelnou 
cenu.

Cena:  260,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=296

Zahradní šachy - menší velikost Kód: GCN-12
Sada pro šachovou hru v inerieru i exterieru. 
Plastové figury, výška krále 30 cm. Součástí 
sady nylonová šachovnice cca 140 x 140 cm. 
Zboží dodáváno v kartonu, možno přikoupit 
originální plátěnou tašku.

Cena:  3990,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=209

Zahradní šachy - střední velikost Kód: GCN-25
Sada pro šachovou hru v inerieru i exterieru. 
Plastové figury, výška krále 40 cm. Součástí 
sady nylonová šachovnice cca 180 x 180 cm. 
Zboží dodáváno v kartonu, možno přikoupit 
originální plátěnou tašku.

Cena:  6900,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=304
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Taška na zahradní 
šachy

Kód: GB-110

Taška z pevného 
impregnovaného plátna, 
nepromokavá.

Cena:  490,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=285

Magnetické šachy Kód: SM-40x40

Magnetická šachová souprava v 
nadstandartní velikosti. Výška krále 80 
mm, šachovnice 345 x 345 mm, políčka 
40x40 mm, standardní tvary figurek. Sada 
obsahuje i kameny ke hře dáma.

Cena:  290,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=78&product_id=189

Magnetické šachy stylové Kód: SM-40x40STYLE

Magnetická šachová souprava v 
nadstandartní velikosti.  Povrchová 
úprava figurek - napodobenina 
dřeva. Výška krále 72 mm, 
šachovnice 360 x 336 mm, políčka 
40x40 mm, standardní tvary figurek. 

Cena:  490,00

Odkaz: https://eshop-sachoveskoly.cz/sachove-figurk
a-sachovnice/sachy-magneticke-stylove

Pracovní sešit Zezulkin I Kód: SESIT-ZEZU1

Pracovní sešit s diagramy pro pochopení 
a zapamatování typických matových pozic 
při matování jednou figurou a absenci 
jiných figur na šachovnici. Autor:  šachový 
velmistr FIDE Jurij Zezulkin. Vhodné pro 
začínající šachisty, školní kroužky atd.

Cena:  140,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=122&product_id=233

Pracovní sešit Zezulkin II Kód: SESIT-ZEZU2

Pracovní sešit s diagramy, navazuje na díl 
I. Matování v pozicích s více figurami na 
šachovnici. 292 témticky oddělených 
příkladů. Autor: šachový velmistr FIDE 
Jurij Zezulkin.

Cena:  140,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=122&product_id=261
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Trofeje dřevěné - král, dáma Kód: A-08

Cena:  460,00

Král:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_124&product_id=265

Dáma:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_124&product_id=346

Partiáře - blok 50 ks Kód: PAN-SB01

Blok obsahuje 50 nepropisovacích 
partiářů, každý na 100 tahů. Na rubové 
strně prázdný diagram. Formát  21,4 x 
13,9 cm. Výška řádků je 0,63 cm (ndst 
anda rd)

Cena:  60,00
Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=60&product_id=184

Partiáře - dárkový blok 100 ks Kód: PAN-SB02

Blok obsahuje 100 nepropisovacích 
partiářů. 

Cena:  100,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=60&product_id=311

Plátěná taška s emblémem Kód: TS-06-PRINT

Plátěná taška na šachy 
s vnitřními přihrádkami. 
Na černé a modré 
tašce potisk bílý, na 
červené a zelené potisk 
černý.

Cena:  495,00
Odkaz: https://eshop-sachoveskoly.cz/ostatni-sachov

potreby/taska-platena-na-sachy-vnitrni-
prihradky-na-zip-potisk-logo-chess-cerna-
barva

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_124&product_id=265�
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     Pytlíky na figurky Kód: DRWBAG-02 (03)

1) Zelený pytlík 
sametový, 2) světlý 
pytlík bavlněný - potisk 
logem.                           
Rozměry 24 cm výška 
a 21 cm šířka.

Cena:  1) 80,00 2) 60,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=60&product_id=379

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=60&product_id=381

CD Trenér s programem Fritz 12 Kód:
Hodnotu CD tvoří především Fritz 12, jehož 
aktuální verze stojí většinou kolem 1400 Kč. 
Tato starší verze je zejména pro malé hráče 
naprosto dostačujícím šachovým programem 
ze skupiny Chessbase.

Cena:  1150,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=98&product_id=190

Magnetická rolovací tabule Kód: DDT-41
Magnetická rolovací demonstrační tabule 
pro výuku šachu, sada magnetických 
figurek, textilní taška.

Cena:  850,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=60&product_id=183

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=98&product_id=190�
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USB flash disk- jezdec Kód: USB-KNIGHT-16GB

USB ve tvaru šachového jezdce. 
Materiál: měkký plast (silikon), barva 

bílá nebao černá. Kapacita 16 GB.

Cena:  220,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/usb-flash/usb-
flash-disk-16g-ve-tvaru-sachoveho-jezdce-
cerny

USB flash disk - šachový král. 
Materiál: javor, černý nátěr.

Kód: USB-KING-64MAP

Cena:  490,00
Na disku software Chessbasse reader. 

Smazatelný zápis. Kapacita 64 GB Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/usb-
flash?product_id=401

USB flash disk - propisovací tužka Kód: USB-PEN-8G

Kapacita 8 GB,   
logo                      
GAMBIT 
MASTER, píše 
modře.

Cena:  320,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/usb-flash/usb-
flash-disk-8g-funkcni-kovove-kulickove-pero

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/usb-flash/usb-flash-disk-16g-ve-tvaru-sachoveho-jezdce-cerny�
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Náušnice - 2 jezdci Kód: EAR-KN-YGP1
Pár náušnic - 2 jezdci. Materiál 
zinkoslitina, povrchová úprava 
pozlacení. 

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_117&product_id=275

Náušnice - 2 jezdci Kód: EAR-KNI-S1

Pár náušnic - dva jezdci. Materiál 
zinkoslitina, povrchová úprava "Antic 
silver".

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_117&product_id=199

Náušnice - 2 dámy Kód: EAR-QUE-S1

Pár náušnic - dvě dámy. Materiál 
zinkoslitina, povrchová úprava "Antic 
silver".

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_117&product_id=200

Náušnice - foto šach. figurek Kód: EAR-QUE-S1
Náušnice s vyobrazením šachové figurky 
uvnitř průhledné čočky. Různé varianty 
obrázku.

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_117&product_id=340

Náušnice propichovací 
kruhová - šachové motivy, 
variantní obrázek

Kód: EAR-TAR-XX

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_117&product_id=218

Náušnice propichovací 
čtvercové - šachové motivy, 
různé obrázky

Kód: EAR-TAQ-XX

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_117&product_id=359

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_117&product_id=200�
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Náušnice propichovací ve 
tvaru šachového jezdce a 
věžky. Povrchové barvy - 
zlatá nebo stříbrna.

Kód: EAR-KNIROOK

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_117&product_id=276

Náhrdelníky, řetízky a přívěšky

Náhrdelník - řetízek      
se šachovou figurkou Cena: 90,00

                                               Typ: Odkaz: Katalogový kód

jezdec

http://eshop-
sachoveskoly.cz/ind
ex.php?route=produ
ct/product&path=77_
114&product_id=349

 NE-M40-KNIGHT

dáma  NE-M40-QUEEN

věžka  NE-M40-ROOK

střelec  NE-M40-BISH

král  NE-M40-KING

pěěšec  NE-M40-PAWN

Náhrdelník - řemínek         
se šachovou figurkou Cena: 90,00

Typ: Odkaz: Katalogový köd

král http://eshop-
sachoveskoly.cz/ind
ex.php?route=produ
ct/product&path=77_
114&product_id=350

NE-L-KING

dáma NE-L-QUEEN

věžka NE-L-ROOK

jezdec  NE-L-KNIGHT

Náhrdelník - řetízek věž+jezdec Kód: NE-M-ROKN

Řetízek na krk s přívěsky ve tvaru 
věže a jezdce. Materiál chirurgická 
ocel.

Cena:  195,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=353

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_117&product_id=276�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=349�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=350�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=353�
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Náhrdelník - řetízek věž+jezdec Kód: NE-MYGP-ROKN

Řetízek na krk s přívěsky ve tvaru 
věže a jezdce. Materiál chirurgická 
ocel. Povrchová úprava - pozlaceno 
žlutým zlatem 24 K.

Cena:  220,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=353

Náhrdelník - řetízek + král Kód: PE-MYGP-KING

Mosazný, povrchově zlacený (24 K, 
žluté zlato) náhrdelník s přívěškem, 
řetízek 40 cm, král 3 cm. Stylový 
dárek, případně cena do soutěže. 

Cena:  440,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=351

Náhrdelník - řetízek + král Kód: PE-MWGP-KING

Mosazný, povrchově zlacený (24 K, 
bílé zlato) náhrdelník s přívěskem, 
řetízek 40 cm, král 3 cm.  Stylový 
dárek, případně cena do soutěže. 

Cena:  440,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=351

Šachový HIP-HOP náhrdelník Kód: NE-HIP-HOP

HIP HOP stylový šachový náhrdelník - 
řetízek s figurkou.  Marketingový 
prodej - omezené množství.  

Cena:  290,00
Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=316

Náhrdelník - řetízek s 
přívěškem s obrázkem 
šachové figurky

Kód: NE-BOBO

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=352

Náhrdelník - řetízek s 
přívěškem s obrázekm 
stylizovaných šachovýách 
figurek - 3 varianty. (v prodeji 
od 1.6.2018)

Kód: NE-TAQ

Cena:  90,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=344

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=316�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=352�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=344�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=351�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=351�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=353�


Vojenské známky 11

    Vojenská známka mosazná Kód: DT-BRASS-MW nebo IGW

Masivní těžká známka, 
varianty textu "My 
weapons" a "In chess we 
trust"

Cena:  185,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=252

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_114&product_id=251

Vojenská známka "CHESS" Kód: DT-ALU-CH

Vojenská známka s reliéfem, který 
zobrazuje šachového krále a nápis 
CHESS. Materiál: slitina hliníku. 

Cena:  120,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/nahrdelniky-a-
privesky/znamka-vojenska-s-barevnym-
reliefem-chess

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=252�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_114&product_id=251�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/nahrdelniky-a-privesky/znamka-vojenska-s-barevnym-reliefem-chess�


ct_id=223

Náramky 12

Náramek kožený + 2 jezdci Kód: BR-L-3KNIGHT

Kožený řemínek na ruku se dvěma 
kovovými jezdci ze zinkoslitiny, 
povrchová úprava "Antic silver".  
Pouze dětská velikost na cca 8-12 let.

Cena:  140,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_113&product_id=216

Náramek - řetízek s přívěšky Kód: BR-M-7pieces

Řetízkový náramek s přívěsky ve tvaru 
šachových figurek. Nastavitelná délka. 
Přívěsky zinkoslitina, povrchová 
úprava "Antic silver".

Cena:  165,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_113&product_id=217

Náramek - řetízek s jezdcem Kód: BR-MS-KNIGHT

Řetízkový náramek s provlékacím 
přívěskem ve tvaru jezdce. Přívěěšek 
stříbro 925 (tzv. Sterling silver). Délka 
řetízku - 16,17,18 a 19 cm. Provlékací 
otvor v přívěšku je shodný se šperky 
PANDORA.

Cena:  595,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_113&product_id=210

Zápěstní páska - šachovnice Kód: WB-S-PLCH

Zápěstní páska - tyrkysová Kód: WB-S-CHCLU

Silikonové zápěstní 
pápsky s embosem 
Play chess a 
Chess club.

Cena:  45,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.p
hp?route=product/produ
ct&path=77_121&produ

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.p
hp?route=product/produ
ct&path=77_121&produc
t_id=188

Náramek s obrázky šachových 
motivů.

Kód: BR-M-TAFREE

Cena:  150,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_113&product_id=358

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_113&product_id=216�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_113&product_id=210�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_121&product_id=188�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_121&product_id=223�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_113&product_id=358�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_113&product_id=217�


Klíčenky a přívěšky na klíče 13

Klíčenka se šachovou figurkou Cena: 45,00
Typ: Odkaz:
jezdec

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_115&product_id=354

věžka
král
dáma

Klíčenka s reliéfem figurek Kód: PNK-M-RELIEF

Kovová klíčenka s přívěškem, barva 
bronzová.

Cena:  45,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_115&product_id=286

Klíčenka - otvírák na lahve Kód: A-92

Ocelový kroužek s přívěskem, 
který je z druhé strany tvarován  
jako otvírák na lahve.  Na přední 
straně potisk symboly šachových 
figurek - král, dáma, jezdec.

Cena:  100,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_115&product_id=310

Přívěšek na klíče se šachovou figurkou

Cena: 35,00

Barva:  Bílý, černý, růžový, stříbrný, zelený, zlatý, fialový, oranžový

Odkaz: http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_115&product_id=355

Klíčenka čtvercová se šachovými 
motivy

Kód: PNK-TAQ

Cena:  45,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_115&product_id=360

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_115&product_id=360�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_115&product_id=354�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_115&product_id=310�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_115&product_id=286�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_115&product_id=355�


Trička, mikiny, oděvní doplňky, boty apod. 14

Šachová pletená čepice Kód: CEPICE-XX
Pletená čepice, jedna velikost. Cena:  195,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=402

Pletené čepice QUEEN a KING Kód: CEPICE-QK
Pletené čepice s výšivkou QUEEN nebo 
KING. Cena:  195,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=403

Čepice s kšiltem a 
výšivkou 3D

Kód: CEPICE-3DChess

Cena:  390,00
Bílá výšivka loga "Chess" na 
černém podkladě. Odkaz:

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=400

Čepice - fleece
Kód: CEPICE-FLEECE1

Cena:  250,00
Fleecová (dvojitá látka) čepice s 
obrázkem skupiny figurek. Odkaz:

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=407

Čepice s rovným kšiltem 
(snapback) a výšivkou 3D

Kód: CEPICE-SNAP

Cena:  390,00
Více variant barev výšivky: zlatá na 
černé, bílá na černé a černá na 
černé.

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky/cepice-baseballova-s-3d-vysivkou-
chess

Šachová šála jednoduchá Kód: SALA-01
Pletená šála se šachovým vzorem,  
jednoduchá.                                                 
Český výrobek.

Cena:  195,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky/cepice-se-sachovym-vzorem-vetsi-velikost

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky?product_id=400�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky/cepice-se-sachovym-vzorem-vetsi-velikost�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky?product_id=402�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky?product_id=403�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky?product_id=407�
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Pletená šála nekonečná Kód: SALA-08
Šála upletená do kruhu, tzv. infinity scarf. 
Šálu lze 2 x omotat kolem krku. Český 
výrobek.

Cena:  195,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky/sala-sachova-tzv-nekonecna

Kravata Kód: VAZ-02
Kravata s černobílými poli.         

Cena:  180,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_118&product_id=302

Kravata s obrázky šachových figurek Kód: VAZ-03

Cena:  390,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_118&product_id=373

Vycházkové boty bez tkaniček Kód: SHOE-01
Stylová vycházková obuv se 
šachovnicovým vzorem.                               
Velikosti 35 - 40.

Cena:  540,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_118&product_id=292

Vycházkové boty s tkaničkami Kód: SHOE-02

Stylová vycházková obuv se 
šachovnicovým vzorem.                               
Velikosti 35 - 40.

Cena:  540,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_118&product_id=293

Vycházkové boty s tkaničkami Kód: SHOE-03

Stylová vycházková obuv se 
šachovnicovým vzorem v modrobílé nebo 
červenobílé kombinaci.                                
Velikosti: 31 - 35.

Cena:  270,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky/boty-
stylove-detske-pro-sachisty-a-sachistky

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky/boty-stylove-detske-pro-sachisty-a-sachistky�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky/sala-sachova-tzv-nekonecna�
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Polo košile CHESS 1 Kód: PK-CHESSPR-YEL

Pouze dětské velikosti. 
Barva žlutá.

Cena:  280,00
Odkaz:

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=395

Polo košile CHESS 2 Kód: PK-CHESS2PR-XX

Pouze dětské velikosti. 
Tisk sítotiskem. Barvy 
zelená a červená. 

Cena:  280,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=396

Polo košile s vyšívkou Chess Kód: PK-CHESSNC-YEL

Pouze dětské velikosti. 
Logo - výšivka. Barva 
žlutá.

Cena:  280,00
Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=7
7_118&product_id=324

Polo košile s dlouhým 
rukávem CHESS 1 Kód: TRIDD-CHESSPR-BLA

                                          
Bavlněná polo košile, 
velikost pouze pánské 
"S". Barva černá.

Cena: 280,00
Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_118&product_id=334

Tričko dětské - EAT-SLEEP-CHESS Cena: 280,00
Barvy: modrá, žlutá, zelená, 

růžová, lahvově zelená

Kód: TK-ESCH-XXX

Odkaz:

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-
boutique-darky-pro-sachisty-a-
sachistky/odevni-doplnky/tricko-zelene-
detske-s-potiskem-eat-sleep-chess-a-
logem-chess

Velikosti: 128 cm - 170 cm

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_118&product_id=334�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_118&product_id=324�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky?product_id=395�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky/tricko-zelene-detske-s-potiskem-eat-sleep-chess-a-logem-chess�
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Tričko dětské - FIGURKY (vel. od 130 do 150 cm) Kód: TK-COLOURED-XX

Cena: 280,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=391

Tričko dětské UNICORN Kód: TK-UNICORN

Velikosti od 130 do 
150 cm.

Cena:  280,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=390

Tričko dětské SLIDING KNIGHT Kód: TK-SLIDING

Velikosti od 135 do 
165 cm.

Cena:  280,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=387

Tričko dětské - KONÍK Kód: TK-KNI-XX

Cena:  280,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky/tricko-svetle-zelene-detske-s-
potiskem-cernobily-sachovy-jezdec

Tričko s dlouhým rukávem - KONÍK Kód: TD-KNI-XX

Cena:  280,00
Velikost poouze 
dospělá XS Odkaz:

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky/tricko-modre-s-dlouhym-rukavem-
potisk-cernobily-sachovy-jezdec

Letní mikina CHESS 3 Kód: MIKI-CHESS3

Velikost
i od 162 
cm do 
182 cm

Cena:  480,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky?product_id=392

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky/tricko-svetle-zelene-detske-s-potiskem-cernobily-sachovy-jezdec�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky/tricko-modre-s-dlouhym-rukavem-potisk-cernobily-sachovy-jezdec�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky?product_id=392�
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 Letní mikina EVOLUTION Kód: MIKI-EVO

Velikosti od 
158 cm do 182 Cena:  480,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-
doplnky/mikina-letni-triko-s-dlouhym-rukavem-
s-potiskem-evolution-chess-player-cerna

Pytlík na záda Kód: DRWBAG-01

Klasický pytlík na š'nůrku, potisk 
šachovým motivem (zlatý král). Přibližné 
rozměry - 40 x 30 cm.

Cena:  290,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_118&product_id=372

Pytlík na záda Kód: DRWBAG-02

Klasický pytlík na š'nůrku, potisk 
šachovými motivy (logo CHESS 1 a logo 
"barevné figurky). 

Cena:  120,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/darkove-
obaly?product_id=393

Baťůžek na záda Kód: BATUZEK-JOIN
Baťůžek z kvalitního 
pevného a přitom na omak 
příjemného materiálu. 
Vnitřní kapsa s přístupem 
přes postranní zip. 

Cena:  290,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/darkove-
obaly?product_id=406

Peněženka se zipem Kód: WALL-M
Peněženka na zip, uvnitř bez přihrádek, 
potisk obrázky  figurek. Ruční práce, 
český výrobek. Rozměr - přibližně jako 
A6, velikost jednotlivých kusů nestejná.

Cena:  170,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_118&product_id=375

Taštička přes rameno Kód: TASKA-RAM

Textilní taštička, potisk - skupina 
šachových figurek. Pouze černá baarva

Cena:  310,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_120&product_id=385

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/odevni-doplnky/mikina-letni-triko-s-dlouhym-rukavem-s-potiskem-evolution-chess-player-cerna�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/darkove-obaly?product_id=393�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/darkove-obaly?product_id=406�
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Taška na notebook Kód: TASKA-NTB-01

Taška s popruhem přes rameno i 
úchytem do ruky. 

Cena:  540,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/darkove-
obaly/taska-na-notebook

Taštička - penál Kód: PENAL
Taštička vhodná jako stylový penálek, 
případně pro hygienické potřeby při 
cestách.

Cena:  160,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/darkove-
obaly/penezenka-se-sachovym-motivem-
figurky

Ponožky Kód: PONO-ELA-W

Bílé ponožky s lemem tvořeným 
šachovnicovým vzorem. Material - 
bavlna+PE+Spandex, elasticke. 3 velikosti - 
34-37, 37-39 a 40-42. 

Cena:  100,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pro
duct&path=77_118&product_id=306

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/darkove-obaly/taska-na-notebook�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/darkove-obaly/penezenka-se-sachovym-motivem-figurky�


Svítidla 20

Svítící jezdec velký Kód: LIGHT-KNI-160

LED svítidlo na dálkové ovládání, svítí, 
mění barvy, bliká. Vystavovali jsme ho na 
MČ mládeže v Harrachově.  Materiál: 
plast. Rozmfěry: 83*68*160 cm. 

Cena:  13680,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-
propagaacni-sachovy-jezdec-velkly

Svítící jezdec malý Kód: LIGHT-KNI-71

LED svítidlo na dálkové ovládání, svítí, 
mění barvy, bliká.  Materiál: plast. Výška: 
71 cm.

Cena:  3050,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-
propagacni-sachovy-jezdec-maly

Svítící věž velká Kód: LIGHT-ROOK-149

LED svítidlo na dálkové ovládání, svítí, 
mění barvy, bliká.  Materiál: plast.  Výška 
149 cm.

Cena:  13680,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-
propagacni-sachova-vez

Stolní lampička - střelec Kód: LIGHT-KN-27, BI-27

Svítidlo na 230 V ve tvaru šachového 
střelce. Vvhodné do bytových prostor i 
do šachové klubovny.  Rozměry: 
15x15x27 cm. Pouze na LED, při 
umístění běžné žárovky hrozí přehřátí !!

Cena:  790,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-
led-stolni-lampicka-ve-tvaru-sachove-figurky-
jezdec

Kód: LIGHT-BI-29

Svítí, bliká, 
mění arvy, 
Napájení z 
USB.

Cena:  390,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-
led-dekorativni-pro-sachove-priznivce

https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-led-dekorativni-pro-sachove-priznivce�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-propagacni-sachova-vez�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-led-stolni-lampicka-ve-tvaru-sachove-figurky-jezdec�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-propagacni-sachovy-jezdec-maly�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/svitidla/svitidlo-propagaacni-sachovy-jezdec-velkly�


Potraviny, potravinářské a cukrářské potřeby a pomůcky 21

Silikonová formička 
na čokoládové 
figurky

Kód: FORM-01

Cena:  140,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_120&product_id=241

Sada formiček na fondánové figurky Kód: FORM-02
Ilusrativní foto. Formičky jsou ve 
skutečnosti šedé. Cena:  460,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_119&product_id=367

Šablony na polevu nebo 
posyp dortů, koláčů apod. ve p yp , p
tvaru šachových figurek.

Kód: FORM-03

Cena:  155,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_119&product_id=368

Sada 6 ks 
vykrajovátek na 
linecké cukroví, 
perníčky apod.      
Pro každou figurku vždy 
vykrajovátko a razítko.

Kód: FORM-04

Cena:  390,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_119&product_id=369

Silikonová formička na 
ledové figurky                 

Kód: FORM-05

Cena:  210,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_119&product_id=376

Čokoládové šachy Kód: COKO-1
Kazeta se dvěma tabulkami čokolády s 
reliefem šachových figurek. Tabulku lze 
rozlámat na figurky a na přiožené šachovnici 
sehrát partii. Figury, které hráč soupeřovi 
odebere, ihned sní, tahy nelze vracet. (český 
výrobek).

Cena:  115,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_120&product_id=258

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_120&product_id=241�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_119&product_id=368�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_119&product_id=369�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_119&product_id=376�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_119&product_id=367�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_120&product_id=258�


22

Šachový hrnek Kód: A-94, A-55

Na hrnku obrázky 
se šachovými 
motivy - 2 variant y.

Cena:  130,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/potravinarske-a-
cukrarske-vyrobky-pomucky-a-potreby/hrnek-i-love-
chess

Zátka na víno Kód: WINE-STOP

Plastová zátka ve tvaru 
šachové figurky na načatou 
láhev vína. Vtipný 
dárek.Cena za 1 ks.

Cena:  50,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-
darky-pro-sachisty-a-sachistky/potravinarske-a-
cukrarske-vyrobky-pomucky-a-potreby/zatka-na-
vinnou-lahev-ve-tvaru-sachove-figurky

Filatelistické předměty se šachovou tématikoup y

Korespondenční lístek z 
MČR mládeže v rapid šachu 
2018                            

Kód: FILA-01

Cena:  50,00
Na rubové straně seznam účatníků 
podle jednotlivých kategorií, zvlášť 
chlapci a dívky. Náklad 2 x 100 ks.

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_129&product_id=377

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_129&product_id=377�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/potravinarske-a-cukrarske-vyrobky-pomucky-a-potreby/hrnek-i-love-chess�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/potravinarske-a-cukrarske-vyrobky-pomucky-a-potreby/zatka-na-vinnou-lahev-ve-tvaru-sachove-figurky�


Náramkové hodinky 23

Šachové hodinky King Kód: WAT-KING-BLA

Náramkkové hodinky s vyobrazením 
symbolu šachového krále na 
ciferníku.                                              

Cena:  210,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_127&product_id=313

Šachové hodinky Queen Kód: WAT-QUEEN-LIGHT

                                                            
Stylové náramkové hodinky s 
dřevěným ciferníkem i dřevěným 
náramkem. Na ciferníku šachové 
figurky.                                                 

Cena:  210,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_127&product_id=314

Stylové dárky

Hrací karty - šachová zahájení Kód: HK-SZ

Hrací karty s vyobrazením 
šachových zahájení. Cena:  100,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_120&product_id=187

Propisovací tužky, 
potisk šachovými 
symboly a nápisy.

Kód: A-7a

Cena:  35,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_120&product_id=269

Propisovací tužky, přírodní bambus, potisk šachovými 
symboly. Sada 2 ks, tloušťka písma 1,0 mm a 0,7 mm (vhodný pro 
vyplňování partiářů s úzkými řádky).

Kód: BALLPEN-DUO

Cena:  65,00 (za 2 ks)

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-
boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-
darky?product_id=405

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_127&product_id=313�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_127&product_id=314�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_120&product_id=269�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-darky?product_id=405�
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Magnetka Kód: A-72
Magnetka se srdíčkem a nápisem       

"I love chess"
Cena:  60,00
Odkaz:

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_115&product_id=260

Samolepky na Kód: NAIL-STICK
nehtyVodové samolepky se 
šachovými symboly, 
dárek pro malé i velké 
šachistky. 

Cena:  30,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_120&product_id=319

 Koník - antistres Kód: ANTI-STRESS

Pěnový koník, kterého lze mačkat pro 
lepší soustředění, při nervozitě apod.       

Cena:  90,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-
boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-

/darky/konik-penovy-pu-antistress

Šachová kostka - Kód: CUBE

hlavolam Cena:  170,00
Z hadovitého tvaru kostiček vytvořte 
kostku o hraně 3 kostičky. Skládání 
mnohem těžší, než slavná Rubikova 
kostka.

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-
boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-
darky/kostka-sachova-velka-hlavolam-snake-
cube-hrana-kostky-7-5cm

Nástěnné hodiny - udělej si sám Kód: CLOCK-DIY

Nástěnné šachové hodiny "Udělej si 
sám". Cena:  280,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_120&product_id=315

Svatební svíčky Kód: CANDLE-KQ

Originální dárek pro šachovou svatbu 
….      Marketingový prodej - omezené 
množství.   

Cena:  190,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_120&product_id=317

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_115&product_id=260�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_120&product_id=319�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_120&product_id=315�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-darky/konik-penovy-pu-antistress�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-darky/kostka-sachova-velka-hlavolam-snake-cube-hrana-kostky-7-5cm�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_120&product_id=317�
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Svatební svíčky Kód: CANDLE-KQ

Originální dárek pro šachovou svatbu 
….      Marketingový prodej - omezené 
množství.   

Cena:  190,00

Odkaz:
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/pr
oduct&path=77_120&product_id=317

Podložka pod myš, 2 varian ty obrázku Kód: A-741, A-742

Cena:  95,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-
boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-
darky/podlozka-pro-mys-k-pocitaci-sachovy-
motiv

Školní gumy ve tvaru šachových figurek g y ý g Kód: GUMA-01

Sada 16 ks, 4 
barevne 
varianty.

Cena:  95,00

Odkaz:
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-
boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-
darky?product_id=399

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_120&product_id=317�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-darky?product_id=399�
https://eshop-sachoveskoly.cz/chess-boutique-darky-pro-sachisty-a-sachistky/jine-darky/podlozka-pro-mys-k-pocitaci-sachovy-motiv�
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Plakáty - obrazy
Digitální tisk na umělém hedvábí, omyvatelné. Zobrazení není úplné, je lépe si 
výrobek prohlédnout na webu.

"Figurky v bouři"

Kód Rozměry URL Cena

PO-01 50x75 nebo     
60x90 cm

http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=235

280,00

"Vetřelec a Predátor 
hrají šachy"

Kód Rozměry URL Cena

PO-02 30 x 45 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=237

220,00

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=235�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=237�
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Šachy na vyhlídce"

Kód Rozměry URL Cena

PO-03 30 x 40 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=238

160,00

"Orientální šachistky"

Kód Rozměry URL Cena

PO-04 55 x 70 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=240

280,00

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=240�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=238�
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"Smrťák a stará paní 
hrají šachy o život"

Kód Rozměry URL Cena

PO-05 50 x 70 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/produc
t&path=77_123&product_id=239

280,00

"dívka hraje šachy - 
noční partie"

Kód Rozměry URL Cena

PO-07 30 x 45 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=243

280,00

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=243�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=239�
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"Žena hraje šachy s 
kostlivcem"

Kód Rozměry URL Cena

PO-08 50 x 75 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=244

280,00

"Šachová princezna" 
(Alenka v říši divů)

Kód Rozměry URL Cena

PO-09 50 x 75 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=245

280,00

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=245�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=244�
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"Šachové šaty"

Kód Rozměry URL Cena

PO-11 30 x 40 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=247

220,00

Život je hra"

Kód Rozměry URL Cena

PO-12 30 x 45 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=248

220,00

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=247�
http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=248�
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"Lev hraje šachy"

Kód Rozměry URL Cena

PO-13 50 x 73 cm
http://eshop-
sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&pat
h=77_123&product_id=249

280,00

http://eshop-sachoveskoly.cz/index.php?route=product/product&path=77_123&product_id=249�
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