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PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ K VÝROČÍ
100 LET ČESKOSLOVENSKÉHO VOJENSKÉHO LETECTVA

PÁTEK 19. 10.
20.00

HALLOWEEN

SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA DOBRUŠKY

SOBOTA 20. 10.
17.30

ČARODĚJOVY HODINY

Premiéra amerického hororového thrilleru. Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku
a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života. Slavná hororová série právě
píše svou poslední kapitolu. Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) jako jedna z mála přežít
řádění maskovaného zabijáka Michaela Myerse. Útok, který se odehrál o halloweenské noci, v ní zanechal hluboké
jizvy na duši... Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 109 min.

Projekce dobových dokumentárních filmů ve velkém sále Společenského centra - Kina 70. Při této příležitosti bude
přístupná výstava Generál Štandera - 100 let československého vojenského letectva. Vstup volný.

ČTVRTEK 4. 10.
19.00

Tradiční společenská akce, při níž jsou
oceněny osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj Dobrušky v různých oblastech života našeho města. V roli
moderátora večera se představí Dušan Vančura, zpěvák Spiritál kvintetu, kontrabasista a textař. Na pódiu zazpívá
společně s vokálním souborem Antikvartet. Dále vystoupí taneční skupina D-Rush DDM, žákyně tanečního oboru
ZUŠ Dobruška a pěvecký sbor Vlasta. Vstup zdarma na místenky, které lze vyzvednout v informačním centru.

TOMAN

PÁTEK 5. 10.
20.00

Premiéra českého dramatického filmu od režiséra a producenta O. Trojana. Neuvěřitelný, ale
pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, který
významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka a kariéristy s obrovskou mocí
a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro
rodinu i pro stranu. V hlavních rolích Jiří Macháček a Kateřina Winterová jako Zdeněk Toman a jeho žena Pesla.
V dalších rolích se představí Kristýna Boková jako Tomanova sekretářka a milenka Třískalová, Stanislav Majer jako
generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, Marek Taclík jako zapálený komunista, přednosta obranného zpravodajství
Bedřich Reicin, slovenští herci Roman Luknár jako Jan Masaryk a mnoho dalších. Film odkrývá období tzv. třetí republiky,
temné roky 1945 – 1948, a příběh muže, o kterém se nikdy nemluvilo. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 145 min.

BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY

SOBOTA 6. 10.
NEDĚLE 7. 10.
vždy od 17.30

Premiéra dobrodružného rodinného
filmu - Francie. Uběhly už dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Sebastianem. Sebastian dospívá
a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném
místě, jinde než v horách… Sebastian však své hory opustit nechce. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 91 min. České znění.

SESTRA

SOBOTA 6. 10.
20.00

Repríza amerického mysteriózního thrilleru. Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se
vrací, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku, ve kterém řád jeptišek ukrývá děsivé tajemství. Nejtemnější
kapitolu ze světa filmu V zajetí démonů přináší legendární James Wan, filmový tvůrce, který stojí za touto úspěšnou
filmovou sérií. Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 96 min.

Premiéra amerického fantastického rodinného thrilleru. Objevte dům,
kde vládnou kouzla. Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé události odstěhuje do tajemného panského sídla svého
strýce Jonathana (Jack Black). Strýce i jeho sousedku (Cate Blanchett) si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné
věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají magii. Strýček zasvěcuje Lewise do světa kouzel a ten mu pomáhá
vypátrat záhadné hodiny, které by svou čarovnou mocí mohly způsobit konec lidského pokolení. Film je natočen
podle klasického fantasy románu Johna Bellairse. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 105 min. České znění.

JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI

SOBOTA 20. 10.
20.00

Premiéra nové české komedie od režisérky Evy Toulové. Zábavná
komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá. Seznamte se a uvidíte, jak se její členové nebezpečně
podobají vám či vašemu okolí. Snímek ze současnosti má primárně diváky pobavit a skrze obyčejnou rodinku Malých
poukázat lehkou satirou na nešvary současnosti. Publikum film nadchne salvou vtipných scének, svěžím tempem
a v neposlední řadě také hereckým obsazením: Petr Batěk , Dana Morávková , Michaela Tomešová, Ladislav Ondřej,
Josef Mádle, Anna Kulovaná, Lukáš Kunz a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 99 min.

NEDĚLE 21. 10.
17.30
NEDĚLE 21. 10.
20.00

VILÍK: RYCHLE A VESELE

ČTVRTEK 25. 10.
10.00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

ČTVRTEK 25. 10.
20.00

ZLÝ ČASY V EL ROYALE

PÁTEK 26. 10.
17.30
PÁTEK 26. 10.
20.00

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ DOBRUŠKA

Repríza animovaného příběhu - Malajsie. Malé autíčko Vilík má velký sen
- chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.

HOVORY S TGM

V předvečer stého výročí založení republiky uvádíme český historický dramatický film.
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů
naší historie. Filmové „Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin nečekané napětí, emoce a střet dvou významných
mužů. Režisérem filmu je Jakub Červenka, scénář připravil Pavel Kosatík, jako kameraman film nasnímal Jan Malíř.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 80 min.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

NEDĚLE 7. 10.
20.00

Repríza české komedie Rudolfa Havlíka, režiséra úspěšných Pohádek pro
Emu. Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí,
je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran... Dále hrají:
Anna Polívková, Matěj Hádej, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská,
Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková a mnoho dal. Ml. přístupný Vstupné 130 Kč. 95 min.

ČTVRTEK 11. 10.
10.00

ČTVRTEK 11. 10.
20.00

JAN PALACH

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza dramatického filmu ČR/SR od režiséra R. Sedláčka a scénáristky E. Kantůrkové. Jan Palach. Student, který
se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní
oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních
měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého
studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“. Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, a mnoho dal.
Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 120 min.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Repríza úspěšné české komedie od režiséra D. Svátka. Dáš
si ještě jedno? Celovečerní film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy
smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými
lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch,
kteří jsou, či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a situace, jež v obyčejném
životě ani nejsou možné. Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká,
Simona Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl, Michal Gulyáš, Taťjana Medvecká, František Černý a mnoho dal.
Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min.

PÁTEK 12. 10.
20.00

TOMAN

SOBOTA 13. 10.
17.30
NEDĚLE 14. 10.
20.00

VENOM film ve 3D

SOBOTA 13. 10.
20.00

HELL FEST: PARK HRŮZY

NEDĚLE 14. 10.
17.30

VILÍK: RYCHLE A VESELE

Repríza českého dramatického filmu od režiséra a producenta O. Trojana. Neuvěřitelný, ale pravdivý
příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil
vývoj v poválečném Československu... Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 145 min.

Premiéra amerického akčního sci-fi hororového thrilleru. Na stříbrné plátno
se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel,
mimozemský symbiont Venom. Jeho hostitelem je investigativní novinář Eddie Brock (Tom Hardy), který se pokusil
odhalit zločiny proslulého génia a zakladatele Nadace pro život, Carltona Drakea (Riz Ahmed), což Eddieho ovšem
stálo kariéru i vztah se snoubenkou Anne Weyingovou (Michelle Williams). Při vyšetřování Drakeových experimentů
naváže Eddie nechtěně symbiózu s mimozemským organizmem Venomem, který Eddiemu propůjčí nadlidské
schopnosti a možnost dělat si, co se mu zachce... Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 112 min. České znění.

Premiéra amerického velice očekávaného hororu. Ven se dostanete jen přes svou mrtvolu. Parta kamarádů si jde užít
do zábavného parku hrůzy. Uprostřed strašidelných atrakcí je ale začne terorizovat a pronásledovat skutečná hrozba.
Maskovaný zabiják. Jak se dovoláte pomoci v místě, kde si všichni myslí, že šílenec, který se vás pokouší zabít
a likviduje vaše kamarády, je součástí show? Horor Hell Fest: Park hrůzy připravili producenti populárního seriálu Živí
mrtví ( Walking Dead ). Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 89 min.
Premiéra animovaného příběhu - Malajsie. Malé autíčko Vilík má velký
sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City. Navíc je "až po duši" zamilovaný do modelky Belly.
Jenže v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že zůstat věrný sám
sobě je těžší úkol než získat osobní slávu a také srdce své lásky. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.

„NA PIONÝRECH AŽ NA RUDÉ NÁMĚSTÍ“

ÚTERÝ 16. 10.
18.00

cestopisná přednáška Michala
France a Martina Gregora Cestovat se dá hodně způsoby. Michal Franc a Martin Gregor si vybrali jeden z těch
méně pohodlnějších. Cestují na starých motocyklech Jawa, lidově na „fichtlech“ (Jawa 21 Pionýr 1975 a Jawa 23
Mustang 1970). Po zdárné výpravě na Balkán se rozhodli posunout možnosti jejich veteránů a vyrazit na téměř 6000
kilometrů dlouhou cestu do Ruska. Na jejich cestovatelské přednášce vám budou vyprávět své zážitky z Ukrajiny
a Ruska. Dozvíte se například, proč odmítli setkání s prezidentem Putinem, proč je zatkli na Ruské hranici, nebo proč
se nepodívali do Černobylu. Zjistíte, jak je to v Rusku doopravdy. Jestli tam jsou špatné cesty, jestli vás v lese sežere
medvěd, nebo jestli vás oloupí policisté. A v neposlední řadě uvidíte mimo jiné i fotografie z Moskvy a Petrohradu.
Dobrodruzi a cestovatelé Michal Franc a Martin Gregor, jsou první Češi, kteří dojeli na Pionýrech až do Moskvy.
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem. Vstupné dobrovolné.

malý sál SC-Kina 70

Premiéra dramatického filmu - Rusko. Leningrad, začátek osmdesátých let. Neoficiální hudební scénou
hýbají místní následovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking Heads. Patří k nim i mladý Viktor. Když se
setká se svým idolem Mikem a jeho krásnou ženou Natašou, začíná léto plné hudby, přátelství a zakázané lásky. Film
o začátcích skutečných kultovních kapel Kino a Zoopark měl premiéru v hlavní soutěži festivalu v Cannes, zatímco
režisér Kirill Serebrennikov trávil čas v domácím vězení v Moskvě. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 126 min.

ČTVRTEK 18. 10.
19.30

Premiéra amerického mysteriózního thrilleru. Setkání několik cizinců
v zašlém hotelu El Royale. Nemají nic společného kromě tajemství, které každý z nich skrývá. A kdysi oblíbený hotel
má vlastní, hodně temnou minulost. Film režíroval a scénář napsal Drew Goddard, který stojí za filmy Marťan nebo
Chata v horách. Pod jeho vedením ve filmu excelují herecké hvězdy jako Jeff Bridges, Chris Hemsworth nebo Dakota
Johnson. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 140 min.

MARS

Premiéra originální české komedie od režiséra Benjamina Tučka. Lety na Mars dávno vyšly z módy.
Marťanskou vědeckou stanici udržuje v nouzovém režimu zastaralý robot Bot, ponechaný kdysi na Marsu svému
osudu. Místo náhradních dílů přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu chtějí oženit. Ale do vesmíru by neměli létat lidé,
kteří nemají vyřešené svoje osobní problémy. Hrají: Petra Nesvačilová, Tereza Nvotová, Halka Třešňáková, Ondřej
Doule a dal. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 84 min.

SOBOTA 27. 10.
15.00

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

SOBOTA 27. 10.
17.30

PRINCEZNA A DRÁČEK

SOBOTA 27. 10.
20.00

NEDĚLE 28. 10.
17.00

Premiéra velice očekávané pohádky ČR/SR od režiséra Dušana
Rapoše. Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje
i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem,
objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět
napínavý příběh... Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová, Zuzana
Mauréry, Kateřina Brožová, Miroslav Noga a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.
Premiéra roztomilého animovaného filmu - Rusko. Když se princezna
Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků plné nových dobrodružství
a zvláštních stvoření. Barborka se spřátelí s roztomilým dráčkem, se kterým se vydá najít kouzelné zrcadlo. Právě to ji
může spojit s její dávno ztracenou maminkou, která princeznu i krále kdysi opustila. Barborka je odhodlaná zjistit pravdu
o své minulosti a vyřešit záhady celého hradu. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 75 min. České znění.

DOGMAN

Premiéra dramatického filmu - Itálie/Francie. Život na drsné periférii nebývá snadný. Pro
citlivého muže, který má rád zvířata a miluje svou dceru, to je těžké dvojnásob. A když se na něj zaměří pozornost
největšího násilníka v okolí, musí najít způsob, jak vyřešit svou zoufalou situaci. Na chudém předměstí mezi metropolí
a divočinou platí jen zákon nejsilnějšího. Marcello (Marcello Fonte) zde dělí svůj čas mezi práci v skromném salónu
pro psy a láskyplnou péči o dceru (Alida Baldari Calabria). Bohužel do jeho života zasahuje i neurvalý Simoncino
(Edoardo Pesce), bývalý boxer a surovec, který terorizuje celé okolí. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 102 min.

CHANSON TRIO COUCOU

Chanson Trio Coucou (Radka Rubešová – zpěv, Petr Pavíček –
kontrabas, Zdeněk Häckl – housle, Martin Kudrna – klavír, akordeon) je hudební seskupení, které se zabývá interpretací
originálně zaranžovaných francouzských šansonů, ale i vlastní autorskou tvorbou. V repertoáru nechybí nejznámější
melodie od E. Piaf či J. Brela a jako protipól těchto populárních evergreenů autorské skladby – zhudebněné poemy
francouzských básníků. Závěrečný koncert MHF F. L. Věka 2018 zavede posluchače do období první republiky, kdy
byla na vrcholu kulturní spolupráce s Francií. Brilantním provedením šansonu oslavíme státní svátek a 100. výročí
republiky. Vstupenky: on-line na www.kupvstupenku.cz, dále na IC v Dobrušce a Novém Městě nad Metují.

ČTVRTEK 1. 11.
20.00

CLIMAX

PÁTEK 2. 11.
20.00

ZLATÝ PODRAZ

LÉTO

ÚTERÝ 16. 10.
19.30!!!

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza české komedie Rudolfa Havlíka, režiséra úspěšných Pohádek pro Emu. Charismatický cynik Karel Král
(Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy.
Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran... Dále hrají: Anna Polívková, Matěj Hádej, Táňa
Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil,
Naďa Konvalinková a mnoho dal. Ml. přístupný Vstupné 60 Kč. 95 min.

Premiéra šokujícího dramatického hororu - Francie. Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996.
Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. Na vinylech Daft
Punk nebo Aphex Twin. A k tomu jedna velká nádoba sangrie, která na chvilku zmizela z očí... Drogový muzikál či
taneční horror Climax získal v Cannes pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noého, zvítězil v sekci Quinzanne
des Réalisateurs a stal se jedním z největších překvapení celého festivalu. Zrození a smrt jsou mimořádné zážitky.
Život je pomíjivé potěšení. Ml. do 18 let nepřístupný. Vstupné 100 Kč. 95 min.
Premiéra dramatického romantického filmu od režiséra Radima Špačka. Příběh
o lásce, přátelství a naději. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka
a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství
Evropy v basketbalu v Ženěvě. Michell je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem.
Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal
(Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu na mnoho let rozdělila železná opona. Dále hrají: Jan Hartl, Alena
Mihulová… Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 106 min.

V LISTOPADU 2018 UVÁDÍME:
– LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE ve 3D – BOHEMIAN RHAPSODY – GRINCH ve 3D – DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI – TEN, KDO TĚ MILOVAL –
– BALÓN – SKLEP – CHVILKY – PAT A MAT V ZIMĚ – ROBIN HOOD – ČERTÍ BRKO –

Divadlo Kalich Praha - VELETOČ

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:

V divadelní komedii hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marián Roden, Sabina Remundová, Aleš Bilík / Přemysl Pálek.
Vstupné: 390 Kč. Předprodej od neděle 7. října od 15.30 hodin
on - line na www.kino.mestodobruska.cz

Generál Štandera – 100 let československého vojenského letectva
VÝSTAVA JE OTEVŘENA 2. ŘÍJNA – 31. ŘÍJNA 2018 V PROVOZNÍCH HODINÁCH KINA

Velkoobchod
a maloobchod
pneu

Využijte výhodný nákup zimních
pneumatik v zimních 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

