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Vánoãní dárky – zástûry TIP NA POSLEDNÍ CHVÍLI
chafisk˘m umûním v kuchyni. Pán tvorstva
zajisté zvládne cokoliv uvafiit. A tak je ve
hfie dal‰í vánoãní dárek pro ‰ikovného kuchafie. Taková zástûra KuchyÀka je dárek
opravdu k nezaplacení. Je zavazovací za
krkem a v pase na ‰ÀÛrku. Velká klokaní
kapsa na pfiedním díle je vhodná nejen na
nÛÏ, mobil, ale také na chÀapku pfiichystanou k rychlému nasazení v tíÏivû-hork˘ch
situacích u sporáku. Pro tatínky je v tmav‰ích dezénech a pro maminky jsou zástûry
tfieba puntíkované, ãi kytiãkované. Nyní
jsme udûlali radost pod vánoãním stromeãkem svému tatínkovi a mamince.
Tatínkovi bych je‰tû pfiibalila praktické bavlnûné tren˘rky a mamince noãní ko‰ili
z hfiejivého flanelu.
Kdo je v rodinû je‰tû ve hfie s dárky a na
koho se nesmí zapomenout? Pomalu ke
stromeãku pfiichází dûdeãek. Tomu zástûrku JeÏí‰ek asi nenadûlí; ví, Ïe dûda je velk˘ kutil a i pfii práci se rád zahfieje. Dûda
z balíãku vytahuje flanelovou pracovní
ko‰ili, a pfii pfiedstavû, jak˘ bude fe‰ák
u práce a jak se bude babiãce líbit, se mu
rozzáfií oãi. Copak pûkného najde pod
stromeãkem babiãka? No pfiece zástûru.
Jak tak znám svoji babiãku, tak nejvût‰í
radost jí udûlám 3/4 propínací zástûrou. Je
velmi praktická a pohodlná. Má dvû kapsy na pfiedním díle na kapesník, br˘le, ãi

a praktick˘ch dárkÛ pod stromeãkem, dÛleÏitá je pro mne ta pohoda a klid Vánoc, ãasu odpoãinku a také náv‰tûvy pfiíbuzn˘ch
a znám˘ch, na kterou bohuÏel bûhem roku
není vÛbec ãas.
Chvíli se zastavme nad my‰lenkou
Vánoc a dárkÛ. Co dát, aby dárek udûlal
radost a byl i uÏiteãn˘? A jsme hned
u zástûr. Tento praktick˘ v˘robek udûlá
pfiece radost v‰em generacím.
Tûm nejmen‰ím sleãnám, které jsou
‰kolkou, i ‰kolou povinné, udûlá radost
praktická zástûrka Lenka. Je propínací
a má dvû ‰ikovné kapsiãky, které mohou
skr˘vat nejen kapesník, ale i nûkterá malá
tajemství – drobné dáreãky od mal˘ch ctitelÛ, ztracené a znovu nalezené poklady…
Veselé a poutavé vzory jen doplní neutuchající dûtskou fantazii. Tak, dáreãek pro
malou sleãnu je na svûtû, a jdeme na dal‰í
zástûrkové dárky. KaÏd˘ tatínek se urãitû
rád pochlubí pfied maminkou sv˘m ku-

klíãe. Je ozdobena bíl˘m lemováním
u v˘stfiihu a u prÛramkÛ, které je krásnû
kontrastní ke kvûtovanému vzoru.
Nejvût‰í radost má babiãka z materiálu. Je
jím dederon, kter˘ se snadno udrÏuje a nemusí se moc Ïehlit. JenÏe babiãka si urãitû zaslouÏí i dal‰í dárek. âím ji JeÏí‰ek
je‰tû asi pfiekvapí? Chvíle napûtí – a z balíãku se na babiãku smûjí hfiejivé barchetové ‰aty. Jsou dostateãnû pohodlné a
uplatnûní mají nepfieberné. Mohou slouÏit
jako lehãí Ïupánek po vykoupání, nebo
jen tak na bûÏné no‰ení. Jsou vyrobeny ze
100 % flanelu, kter˘ je pfiíjemn˘ a hfiejiv˘.
Mají mal˘ límeãek, zapínání ke krku. Jsou
propínací, dvû kapsy a dlouhé rukávy zakonãené manÏetkou se zapínáním na
knoflík. Pro vût‰í pohodlnost mají pásek.
Co je‰tû? Îe by spoleãn˘ dárek pro celou rodinu? Tak tfieba krepové povleãení,
které se nemusí Ïehlit. Velkou radost udûlá i ubrus.
Mal˘m v˘letem za vánoãními dárky
pod stromeãek jsem Vám pfiedstavila malou ãást v˘robkÛ krejãovské firmy Yvonne
Chrudichromy. Je to opravdu jen malá ãást
v˘robkÛ, kter˘ch je samozfiejmû víc. Více
typÛ zástûr, ale také nepfieberné mnoÏství
vzorÛ, které se neustále mûní. Materiály
bavlnûné nebo polyamidové. Velikostní
sortiment od mal˘ch, pfies konfekãní, aÏ
po nadmûrné (ta nejvût‰í zástûra má obvod
hrudníku 180 cm). Léty provûfiená v˘roba,

která je zamûfiena hlavnû na
spokojenost zákazníka. A jak
vidíte, lze si
u nás vybrat
dárky pro celou
rodinu. Pokud
Vás tato nabídka zaujala, mÛÏete nav‰tívit
prodejnu firmy
Ivo Lizna v Boskovicích, která
na‰e v˘robky
prodává. Prodejna se nachází na námûstí
Dr. Snûtiny, tel.
ã. 777 786 200.
Iva Unãovská
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Vánoce a zástûry. Asi si fieknete, co
tato dvû rozdílná slova mají spoleãného? No pfiece radost.
Nevím jak Vy, ale já se na ãas Vánoc tû‰ím cel˘ rok. Není to jen vidina hezk˘ch

DO KAÎDÉ FIRMY A RODINY

Máte zájem o plo‰nou inzerci?

Volejte: 739 013 393

Pfiíjemné proÏití Vánoãních svátkÛ s na‰imi
v˘robky Vám pfieje Iva Unãovská a kolektiv
‰vadlenek krejãovské firmy Yvonne Chrudichromy
www.yvonne.cz
Nûkteré na‰e v˘robky nakoupíte v prodejnû IL STYL, Ivo Lizny - Pánská móda - obuv - spodní prádlo Nám. Dr.
Snûtiny 1a (pod parkovi‰tûm U zlaté rÛÏe), Boskovice. Tel.: 777 786 200
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