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KVĚTEN 2018
ÚTERÝ 1. 5.
20.00

TÁTOVA VOLHA

ČTVRTEK 3. 5.
18.00

„SEČUÁN OČIMA PETRA VOLDÁNA“

– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ –

Repríza dramatické komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně
ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně
starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 90 min.

– PŘEDNÁŠKA –

Cestovatelská beseda o zákulisí natáčení pořadu ČT "Postřehy odjinud" s promítáním ukázek. Zveme Vás na
cestovatelskou besedu s Petrem Voldánem, dlouholetým rozhlasovým zpravodajem a reportérem i spolupracovníkem
ČT Ostrava. S týmem ČT natočil už sedm sérií divácky úspěšného a oblíbeného pořadu “Postřehy odjinud”. Po
Skotsku, Irsku, Finsku, Walesu, Maltě a Jižní Koreji vysílá aktuálně Česká televize premiérově “TV fejetony”,
které vznikly v čínské provincii Sečuán. Při besedě o natáčení třináctidílné série se Petrem Voldánem přenesete
do západní části Číny, která je nejen domovem pandy velké, ale odkud se do celého světa rozšířil třeba i čaj. Dovíte
se podrobnosti o čajových rituálech i celé kultuře pití čaje v jeho domovině. Provincie Sečuán ale dala světu i ručně
tkaný brokát - uvidíte i jak pomalu na stavech "přibývá" Ze Sečuánu je ovšem i kuře Kung-pao, sečuánský pepř
a další pozoruhodnosti. Prohlédnete si i sochu největšího sedícího buddhy na světě a Petr Voldán přiblíží i další
zajímavosti ze zákulisí televizních dokumentů “Postřehy odjinud”. Poodhalí originální a tajemnem opředenou techniku
tzv. "Střídání tváří" v klasické části světoznámé sečuánské opery. Uvidíte i jedno ze tří největších světových nalezišť
dynosaurů, projdete se po tržnicích a “ochutnáte” vyhlášenou sečuánskou kuchyni. A bude toho ještě mnohem víc,
včetně ukázek některých originálních suvenýrů z natáčení oblíbené cestovatelské série z dílny ČT Ostrava “Postřehy
MALÝ SÁL - SC-kina 70 odjinud”. Zkrátka čeká vás “Sečuán očima Petra Voldána”. Vstupné dobrovolné. Pořádá Město Dobruška.

ČTVRTEK 3. 5.
20.00

PÁTEK 4. 5.
20.00
SOBOTA 5. 5.
17.30

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Premiéra české romantické komedie od režiséra Tomáše Svobody.
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. A tak Marie přijíždí za rodinou na návštěvu do
rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku Jiřího... V hl. rolích: Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová,
Eva Holubová, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil, Jaroslav Plesl a další. Ml. přístupný Vstupné 130 Kč. 90 min.

TÁTOVA VOLHA

Repríza dramatické komedie od režiséra Jiřího Vejdělka. Kostýmní výtvarnice Eva
(Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana
Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená
dětská kresba. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min.

POMSTA

NEDĚLE 6. 5.
18.00

„JMÉNA POSTAV V HUDBĚ“

Premiéra francouzského dramatického filmu. NIKDY neberte milenku na pánskou jízdu! Obzvlášť,
pokud se chcete věnovat lovu… Tři samolibé frajírky čeká pěkně brutální lekce chování. Ml. do 18-ti let nepřístupný.
Vstupné 110 Kč. 108 min.

– KONCERT –

Novoměstská filharmonie (Nofi) již tradičně odstartuje jarní koncertní turné v dobrušském Kině 70. Pod taktovkou
Jaroslava Rybáčka se představí jediná neprofesionální filharmonie v Královéhradeckém kraji. Tentokrát se můžete
s nedočkavostí těšit na program nesoucí název “Jména postav v hudbě”. A co si pod tím představit? Ďábelské rytmy
Fausta, ohnivé tóny Carmen a spoustu dalších. Hosty večera budou koncertní mistr a sólista Symfonického orchestru
VELKÝ SÁL SC-Kina 70 Českého rozhlasu Petr Zdvihal a sopranistka Teplické konzervatoře Václava Štěpánová. VYPRODÁNO!!!

ČTVRTEK 10. 5.
10.00

ČTVRTEK 10. 5.
20.00

PÁTEK 11. 5.
20.00
SOBOTA 12. 5.
17.30

SOBOTA 12. 5.
20.00

ČTVRTEK 17. 5.
20.00
PÁTEK 18. 5.
20.00

SOBOTA 19. 5.
17.30
NEDĚLE 20. 5.
17.30
SOBOTA 19. 5.
20.00
NEDĚLE 20. 5.
15.00

AŽ NA DNO

Premiéra dramatického filmu Německo/Francie/Španělsko/USA. Britský agent James (James
McAvoy) a podmořská bioložka Danielle (Alicia Vikander) se poprvé setkají pláži v Normandii a zamilují se do sebe.
Po několika dnech je však jejich práce od sebe oddělí a osamoceni čelí smrtícím hrozbám. On v zajetí džihádistů, ona
hlubinám moře. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 111 min.

SOBOTA 5. 5.
20.00

ÚTERÝ 8. 5.
20.00

NEDĚLE 13. 5.
20.00

KLUCI Z HOR

– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ –

Repríza úspěšného českého filmu od režiséra Tomáše Magnuska. Hlavními protagonisty filmového příběhu KLUCI Z
HOR jsou strýc Emil a jeho synovec Láďa. Osud ty dva svede dohromady k životu uprostřed Orlických hor. Dalo by se
říct, že si tzv. zbyli. Jejich situaci komplikuje fakt, že strýc Emil je mírně retardovaný a jeho synovec Láďa rozumu také
moc nepobral. Emil a Láďa jsou nejen rodinní příbuzní, ale především kamarádi, kteří se svým povahovým ustrojením
a přístupem k životu vymykají zažitým stereotypům a tradicím. Jejich odlišnost je příčinou toho, že je část okolního
osazenstva v malé horské obci nepřijme mezi sebe. Jejich dům, jejich zahrada, přilehlý les a louka jsou prostorem, kde
naši protagonisté mají ohraničený svůj domov. Ostrov bezpečí, ohrada před nevyzpytatelným světem, kde je třeba mít se
neustále na pozoru. Hrají: Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Martin Huba, Ljuba Krbová, Eva Vejmělková, Lenka Termerová,
Tomáš Magnusek, Jan Vodňanský, Emma Černá, Jiří Hromada, František Němec, Jiří Korn, Vlastimil Venclík, Kamil
Švejda, Václav Neckář, Pavel Nový, Patricie Solaříková, Petra Řehořková, Jan Fiala, Petra Výtvarová, Pavol Zeleňák,
Martin Janíček, Matěj Dejdar, Josef Petrů, Anna Jiřina Daňhelová a dal. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

PLANETA ČESKO

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Premiéra mimořádně zdařilého českého dokumentu. Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a
dobrodružství máme na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky
nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte
se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu
střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase
s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z
nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi! Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 81 min. FILM
UŽ NEBUDE UVÁDĚN V BĚŽNÉM HRACÍM PROFILU KINA!!!

NIC JAKO DŘÍV

Premiéra jedinečného českého dokumentu Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské. Dokumentární
pohled do života teenagerů, kteří musí dospět dřív, než by sami chtěli. Teovi, Renatě, Aničce a Nikole je 19 let
a žijí obyčejné životy teenagerů dospívajících v českém pohraničním maloměstě, kde všichni čtyři navštěvují stejnou
školu. Film zachycuje své hrdiny v situacích, kdy středoškolskou bezstarostnost pomalu střídá úzkost z blížícího
se vykročení do světa dospělých. Ml. nepřístupný. Vstupné 100 Kč. 92 min.

HASTRMAN

Repríza úchvatného českého romantického thrilleru od režiséra O. Havelky. Příběh jedné lásky,
jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v
hlavní roli hastrmana vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. Dále hrají: Simona Zmrzlá, Jan Kolařík,
Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka a další. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

AVENGERS: INFINITY WAR

NEDĚLE 20. 5.
20.00

NEDĚLE 13. 5.
17.30

PSÍ OSTROV

Repríza americké rodinné animované dobrodružné komedie. Rebelský králíček Petr žije
veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit
nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrad. Ml. přístupný.
Vstupné 100 Kč. 89 min. České znění.
Premiéra jedinečného dobrodružného animovaného filmu - USA/Německo. Wes Anderson
po Fantastickém panu Foxovi přichází s dalším animovaným filmem Psí ostrov, v němž opět jednu z hlavních rolí
hrají zvířátka. Tentokráte to jsou pejsci, které starosta města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí k vyhnanství na
opuštěném ostrově plném odpadků. Naštěstí se za nimi vydává Atari, chlapec, který chce zachránit svého ztraceného
čtyřnohého přítele. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 101 min.

TAXI 5

Premiéra akční komedie - Francie. Do kin vjíždí pokračování akční francouzské série s legendárním
bílým taxi v hlavní roli. Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen na městskou policii do Marseille.
Bývalý komisař Gilbert, nyní primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout gang italských lupičů,
kteří v nadupaných Ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým. Jenže s chabě vybaveným vozovým parkem
francouzské policie to půjde splnit velmi těžko. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 103 min.

DEADPOOL 2

Premiéra americké akční komedie. Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin
vtrhnul jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky, ale i s
žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací, aby s pomocí svých schopností opět zachraňoval
celý svět. Třeba před děsivě nebezpečným lepkem v potravinách. Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias
Deadpoola (Ryan Reynolds). Ml. nepřístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min.

AVENGERS: INFINITY WAR

film ve 3D

Repríza amerického akčního dobrodružného
filmu. Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na
stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 149 min.!!! České znění.

HLEDÁ SE PRINCEZNA

Premiéra nového pohádkového příběhu - Ukrajina. Kouzelný příběh Ruslana
a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní
o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání,
strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 85 min. České znění.

NEZMÁMÝ VOJÁK

Premiéra dramatického válečného filmu - Finsko/Belgie/Island. Válečné drama Neznámý
voják vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Ukazuje, jak tyto
muže spojilo přátelství, humor a touha přežít. Tato válka změnila život každého vojáka stejně, jako poznamenala životy
jejich blízkých i celý národ. Winston Churchill ocenil odvahu finských vojáků v průběhu Zimní války ve svém projevu:
„Osamocené Finsko ukazuje, čeho jsou schopni svobodní muži.“ Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 181 min.

HASTRMAN

ČTVRTEK 24. 5.
17.00

ZUŠ OPEN

ČTVRTEK 24. 5.
PÁTEK 25. 5.
vždy od 20.00
SOBOTA 26. 5.
17.30
SOBOTA 26. 5.
20.00

SOLO: STAR WARS STORY

– KONCERT –

Celorepubliková akce základních uměleckých škol. Koncert kapely Vladimíra Tošovského. V případě pěkného počasí
VELKÝ SÁL SC-Kina 70 vystoupí před kinem od 16.00 hodin další žáci ZUŠ Dobruška.

film ve 3D

Premiéra amerického velice očekávaného akčního dobrodružného filmu. Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte
se do předaleké galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen mohutného
Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana.
Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 100 min.

JAK NAPÁLIT BANKU

Premiéra německé geniální komedie. Boxer Chris (TilSchweiger), namydlený
herec Petr (Jan Josef Liefers) a šílený marketingový specialista Max (Matthias Schweighöfer) léta šetřili peníze
na své životní sny, na budoucnost! Naneštěstí pro ně bankovní manažer Schumacher (Thomas Heinze) úmyslně
nechá jejich investiční účty padnout na nulu, aby se zbavil neurotického investičního poradce Tobiase (Michael Bully
Herbig). Všichni čtyři muži proto najednou čelí nejisté budoucnosti. A tak vymyslí šílený plán... Ml. přístupný. Vstupné
120 Kč. 96 min. České znění.

NEDĚLE 27. 5.
15.00

V HUSÍ KŮŽI

NEDĚLE 27. 5.
17.30
NEDĚLE 27. 5.
20.00

HLEDÁ SE PRINCEZNA

ČTVRTEK 31. 5.
20.00
PÁTEK 1. 6.
17.30

KLUCI Z HOR

Repríza rodinné animované komedie USA/Čína. Rodina je ta největší jízda. Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní,
svůj život si užívají plnými zobáky. Být V husí kůži je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších letech.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 91 min. České znění.
Repríza pohádkového příběhu - Ukrajina. Kouzelný příběh Ruslana a Mily.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 85 min. České znění.

NA KRÁTKO

Premiéra nového českého dramatického filmu režiséra Jakuba Šmída. Příběh o dětech, které předčasně dospívají,
protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti
musejí skládat předčasně. A o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci. Jak by mohli, když nedokážou pomoct ani
sobě. HRAJÍ: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta Vančurová, Martin Finger a dal. Ml. přístupný.
Vstupné 110 Kč. 104 min. + 6 min. předfilm.
Repríza úspěšného českého filmu od režiséra Tomáše Magnuska. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 90 min.

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ –

Premiéra rodinného animovaného filmu - Dánsko. Okouzlující animované dobrodružství o cestě za velkým objevem
nejen pro menší. Milé, velmi zábavné a dostatečně chytlavé dobrodružství. Ml. přístupný. Vstupné 90 Kč, děti 70 Kč.
78 min. České znění.

PÁTEK 1. 6.
20.00

TICHÉ MÍSTO

KRÁLÍČEK PETR

Repríza české romantické komedie od režiséra T. Svobody. Ml. přístupný Vstupné 130 Kč. 90 min.

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY – Repríza úchvatného českého romantického
thrilleru od režiséra O. Havelky. Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a
Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana vznikl na motivy oceňovaného románu
Miloše Urbana. Dále hrají: Simona Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka
a další. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 100 min.

Premiéra nového amerického hororového thrilleru. Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se
snaží přežít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk může znamenat rozsudek smrti. V hlavních rolích John Krasinski a Emily Blunt.
Ticho nejen léčí, ale ve filmu Tiché místo je navíc jedinou možností, jak přežít další den. Ml. přístupný.Vstupné 120 Kč. 90 min.

NEDĚLE 13. 5.
15.00

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

ČTVRTEK 24. 5.
10.00

film ve 3D

Premiéra amerického akčního dobrodružného
filmu. Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší
na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí
riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou,
zničí vesmír jednou provždy. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 149 min.!!! České znění.

PŮLNOČNÍ LÁSKA

Premiéra amerického romantického dramatického filmu. Sedmnáctiletá Katie (Bella
Thorne) trpí přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou život ohrožující chorobou. Od dětství je celé dny zavřená ve svém
domě a ven může vyjít jedině v noci. Její život se změní, když jedné letní noci potká Charlieho (Patrick Schwarzenegger),
svou platonickou lásku, se kterým začne prožívat neobyčejný vztah. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 91 min.

TEAMBUILDING

Premiéra nové české komedie od režiséra Jána Nováka. Crazy komedie o tom, co se
stane, když banda zaměstnanců jedné banky vyrazí na teambuilding. Hrají: Miroslav Mejzlík, Alice Bendová, Martin
Dejdar, Dana Morávková, Ondřej Veselý, Anna Stropnická, Martin Sitta, Jan Adámek, Sára Milfajtová, Tomáš Krejčíř
a další. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 83 min.

V ČERVNU 2018 UVÁDÍME:
– DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY – BACKSTAGE – MANIFESTO – PROFESOŘI ZLOČINU – JÁ, SIMON – MÁŠ JI! –
– JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE FILM VE 3D – SICARIO 2: SOLDADO – JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA –

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
HISTORIE VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ A LETECKÉHO MĚŘICKÉHO SNÍMKOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÝCH ZEMÍ
Výstavu připravil Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála Josefa Churavého v Dobrušce
VÝSTAVA JE OTEVŘENA 9. – 31. KVĚTNA V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA

Velkoobchod
a maloobchod
pneu

Využijte výhodný nákup letních
pneumatik v letních slevách
 Matador, Barum, Goodyear,
Dunlop a ostatní značky
 autobaterie Varta všech rozměrů
 protektorování osobních pneu
 servis osobních a nákladních pneu

Mělčanská 578
518 01 Dobruška
Tel./fax: 494 623 222
Mobil: 777 623 495
777 623 220
Otevřeno i v sobotu
7.00 - 11.00 hod.

SEGMENT Industries s. r. o.,
Val 80, 518 01 Dobruška
loziska@segment.cz, w w w.segment.cz, tel.: +420 494 622 437, hotline: +420 734 313 717

VÝROBA A PRODEJ OBALŮ Z VLNITÉ LEPENKY
ZA DESIGNOVĚ ZAJÍMAVÁ A NÁPADITÁ ŘEŠENÍ
JSME ZÍSKALI ŘADU OCENĚNÍ

Prodejní sklad DOBRUŠKA
Tel.: 494 623 100, mob.: 777 712 785
e-mail: dobruska@drevocentrum-as.cz
web: http://www.drevocentrum-as.cz

D O B R U Š K A
Tel.: 777 623 495
777 623 496
Fax: 494 623 222

V PODHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR
Opočenská ul. 91
e-mail: info@penzion-adriana.cz
www.penzion-adriana.cz

Nabízí:

Sušené truhlářské řezivo - Překližky, laťovky –
DTD surové, laminované i dýhované – Kování, vruty
Kuchyňské desky, parapety – Podlahové dílce –
Desky OSB, Durelis, MDF – Sololity, HDF atd.

Zhotovíme nářezové plány, velkoplošné materiály Vám naformátujeme
a olepíme hrany. Výdejní doba: Po-Pá 6.30 - 16.00 hod.

www.servisbal.cz

- Viliam Grell
518 01 Dobruška, Kostelní 41

- prodej a opravy spotřební elektroniky
Nabízí
zákazníkům - odborné montáže antén a satelitů
tyto služby: - zastoupení „SKYLINK“
Kostelní 43, 518 01 Dobruška a www.kavarna-drevenykonik.cz.

Informace na tel.: 494 623 852 nebo přímo v prodejně.

provozovatel e-shopu

OBALY DO 24 HODIN
MNOŽSTEVNÍ SLEVY AŽ 30%
DOPRAVA ZDARMA NAD 5000 KČ

