
Nevzali vám dítě do školky? Zkuste čes-
ko-anglickou školku a jesličky Banbin,
které jsou otevřené všem dětem od 18
měsíců do 6 let. Jsou v provozu každý
všední den od 8 do 18 a docházku si můžete vybrat přímo na
míru podle vašich potřeb. Více na www.banbin.cz

Cvičení, zpívání, keramika, angličtina, ale třeba
i pidiškolička – to vše a mnohem víc najdete
v Rodinném centru Babočka. Veškeré aktivity
jsou určené dětem od 6 měsíců do 7 let a jejich
rodičům. Starším nabízí experimenty (úvod do
fyziky a chemie) a táborový klub, kde se sezna-
mují s přírodou kolem nás. www.rcbabocka.cz

Školka, kde zdětí rostouosobností – to jsouVrbičky,
mezinárodnímontessori školka pro děti od 18 měsí-
ců. V každé třídě je vždy jeden česky a jeden anglicky
mluvící učitel, takže děti se jazyku učí přirozenou ko-
munikací. Součástí školky jsou i různé kroužky (jóga,
aikido, divadlo), samozřejmostí je jídlo v bio kvalitě.
Více na www.uvrbicek.cz

Školka a jesle BANBIN

Rodinné centrum BABOČKA

Montessori VRBIČKY

� VoutletovémcentruFashionArena
přibyl nový obchod – Puntanela Fashi-

on, kde najdete oblečení pro děti
od 0 do 12 let i pro těhotné.
www.fashion-arena.cz

� ButikAupaysdesmimis v Čer-
né růži se rozšířil! Najdete tu no-
vé kolekce interaktivních hraček

Ebulobo a Moulin Roty, bytové doplňky Taj, povle-
čení a patchworkové přehozy Room Seven a tašky La
Marelle. www.mimis.cz

� FreeportHatěmánovýobchodsobuví
pro muže, ženy i děti KCS. Mají tu
značky jako Timberland, Hush Puppies,
Navaho, Peddy... www.freeport.cz

Průvodce obchody

�DĚTSKÁ JAHODOVÁ SADA
obsahuje sadu na vlasy se dvěma spon-
kami a gumičkou (89 Kč), jahůdko-
vé sluneční brýle (149 Kč) a kabel-
ku ve tvaru jahody (159 Kč).

Vše Oriflame

� TAŠKA NA NÁKUPY
Reisenthelmá tři ucha –
dvě pro vás a jedno pro

vaše dítě. Nejen že se vás bude
držet jako klíště, ale ještě bude
mít pocit, že pomáhá mamince
s nákupem! Ve čtyřech barev-
ných provedeních koupíte na

www.kabelkysnu.cz za 499 Kč.

INZERCE

Nakupujete rádi v obchodě s hrač-
kami Pompo? Pak si pospěšte – mají

nový katalog s letní kolekcí 2010. Ceny
stavebnic Lego klesly o desítky procent a najdete
tu i nafukovací kruhy, bazénky a hračky k vodě!

NOVINKY
VE SVĚTĚMÓDY

Čím jePOTĚŠÍTE...

Dětský radiobudík Philips
AJ3138 bude vaše dítě pro-
bouzet zábavnými zvuky ne-
bo oblíbenými hlasy. Stačí jen
stisknout tlačítko nahrávání

a vytvořit 10sekundovou zprávu.
Philips, 790 Kč
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