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Pojìme si tedy Parádní krámek pfied-
stavit. Momentálnû je to obchÛdek, ve kte-
rém najdete ãeské, ruãnû vyrábûné pro-
dukty. „Mûli jsme a stále máme chuÈ pod-
porovat tradiãní fiemeslo a ‰ikovné ruce.
Jedineãnost je to, co nám chybûlo v na‰ich
obchodech a rádi bychom ji vnesli do na-
‰eho krámku, tak, aby si kaÏd˘ na‰el to
své” vysvûtluje vÏdy usmûvavá majitelka
Parádního krámku Jana Takácsová.

A na jak˘ sortiment u nás narazíte?
V Parádním krámku najdete ‰irok˘ sor-
timent pfiedmûtÛ, které mÛÏete zakou-
pit jako originální, nápadit˘ dárek ne-
jen pro své blízké, kolegy a pfiátele, ale
také hlavnû pro sebe. 

Naleznete zde ruãnû vyrábûné ‰per-
ky z rÛzn˘ch materiálÛ jako napfiíklad
z korálek,  skla se stfiíbrem, dfieva nebo
cínu. Dekorativní a uÏitnou keramiku,
ruãnû barvené ‰átky z hedvábí ãi bavl-
ny pro parádu svoji, ale i tûch, které
máte rádi. Sekce relax nabízí voÀavé
produkty jako jsou originální ruãnû vy-
rábûná m˘dla z Moravského krasu, 
soli do koupele, levandulové voÀavé 
pytlíãky, vonné tyãinky, koupelové
i masáÏní oleje pro relaxaci ve vanû,
ale i hezké chvíle ve dvou ☺. âajové
chuÈové pohlazení Vám pfiipraví obrov-
sk˘ v˘bûr ãajÛ (bylinné, ãerné, zelené,
bílé a ovocné) od domácích firem

Gre‰ík ãi Sonnentor. Pro v‰echny znal-
ce a milovníky praÏené kávy je k mání
vyhledávaná a unikátní chuÈ kávy
Frolík v plechov˘ch dózách, které jistû
najdou vyuÏití i po jejím spotfiebování. 

Sortiment pravidelnû doplÀujeme
o vícestupÀové pivní speciály z Îe-
livského klá‰terního pivovaru a Varn-
sdorfského pivovaru Kocour. Jedná
se o skvûl˘ pivní záÏitek, kter˘ by
jste si nemûli nechat ujít. Pokud chce-
te b˘t informováni o aktuální pivní
nabídce, staãí zaslat Vá‰ kontaktní
mail, kter˘ najdete na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.paradnikra-
mek.cz. Budete tak okamÏitû infor-

ObchÛdek se jménem „Parádní krámek” byl otevfien v záfií loÀského roku. Najdete ho
v Boskovicích na ulici Kpt. Jaro‰e 22a, naproti prodejnû Mountfield. 

mováni o zam˘‰lené akci a budete
mít moÏnost objednat si pfiíjemn˘ dá-
rek pro svého chotû, pfiítele ãi tatínka. 

V na‰em Parádním krámku s „BABY
FRIENDLY” filozofií se mohou také za-
stavit kolemjdoucí maminky s koãárky
a mal˘mi dûtmi. S koãárkem lze do ob-
chodu najet, budete u nás vítáni i s ním.
Pro dûti máme v nabídce usmûvavé, ba-
revné obleãení od Veselé Nohavice, ruã-
nû háãkované ãepiãky a spoustu doplÀ-
kÛ pro Va‰e miminka. Pokud chcete po-
tû‰it mal˘m dárkem novopeãené rodiãe,
jste na správné adrese. Pro malé sleãny
nabízíme nápadité a jedineãné ponoÏky
s krajkami „Mike‰ky”. Jaro, léto, pod-
zim, zima… v Mike‰kách je stále prima.

Je jenom a jenom na Vás, kter˘m smû-
rem se bude ná‰ krámek ubírat a jak bude
rÛst. Va‰e pfiipomínky i zpûtné vazby jsou
pro nás velk˘m pfiínosem. Dûkujeme
Vám za nû. Pro na‰e zákazníky jsme pro-
dlouÏili i zavírací dobu do 18 hodin.

Parádní krámek crew se Vám rád bude
vûnovat i individuálnû po pfiedchozí telefo-
nické domluvû (tel.: 603 169 428).
ZákazníkÛm, ktefií uÏ ná‰ krámek nav‰tívi-
li, nakoupili u nás a stále nakupují, bychom
rádi v budoucnu nabídli VIP podmínky pro
jejich nákup. Tû‰í nás, Ïe se rozhodli pod-
porovat ná‰ Parádní krámek. Ná‰ personál
Vám zdarma a ochotnû vyrobí dárkov˘ ba-
líãek ze zboÏí, které si u nás vyberete. 

Tû‰íme se na Vás.
Vá‰ Parádní krámek

(komerãní sdûlení)

„ParáDní krámek”


