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DUBEN 2018
NEDĚLE 1. 4.
15.00

SHERLOCK KOUMES

NEDĚLE 1. 4.
17.30

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

NEDĚLE 1. 4.
20.00

Šubertova Dobruška

STŘEDA 4. 4.
19.30

Premiéra dobrodružné animované komedie - USA/VB. Kdo by chtěl, proboha,
krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde
vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí
s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 90 min. České znění.

film ve 3D

Premiéra amerického akčního sci-fi
thrilleru. : Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá
na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální
a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku,
který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS... Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 140 min. České znění.

ERIC CLAPTON

Premiéra dokumentárního filmu - VB. Film Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní
pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý dokument je věrohodný i díky tomu, že je doplněn o
vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých sestavené z historických i nově zaznamenaných rozhovorů. Divákům se
naskytne možnost nahlédnout do Ericova osobního archivu, ve kterém jsou videozáznamy z jeho nejlepších koncertů
a ze zákulisí, domácí videa, soukromé fotografie, dopisy a osobní zápisky. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 135 min.

BŮH MASAKRU – Divadlo Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové

Vynikající hořká komedie o tom, že v každém z nás dřímá sobectví, agrese a touha vrazit tomu druhému pěstí.
Vstupné 90 Kč. Bližší informace na www.mestodobruska.cz

velký sál SC-Kina 70

ČTVRTEK 5. 4.
20.00

ČTVRTEK 5. 4.
18.00
malý sál SC- Kina

PÁTEK 6. 4.
20.00

SOBOTA 7. 4.
15.00

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

Repríza velice úspěšného oskarového historického dramatického filmu - VB.
Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu. V roce
1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí
zburcoval národ k boji. Díky postavě hlavního hrdiny není Nejtemnější hodina suchopárným dějepisným dramatem.
Dále hrají: Kristin Scott Thomas, Lily James a jiní. Ml. přístupný. Vstupné 100 Kč. 125 min.

Jan Linhart – VIETNAM, KAMBODŽA, THAJSKO
RUDÁ VOLAVKA

Repríza amerického thrilleru. Dominika Egorova (J. Lawrence) je žena mnoha tváří.
Oddaná dcera odhodlaná chránit svou matku za každou cenu. Primabalerína, jejíž dravost dotlačila její tělo a mysl
na samotný limit. Mistryně ve svůdném a manipulativním boji. Když utrpí zranění, které ukončí její baletní kariéru,
Dominika spolu se svou matkou čelí neradostné a nejisté budoucnosti. To je důvod, proč se nechá zmanipulovat, aby
se stala nováčkem ve Škole Volavek – tajné zpravodajské službě. Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min.

KRÁLÍČEK PETR

Repríza americké rodinné animované dobrodružné komedie. 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
110 Kč. 89 min. České znění.

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

SOBOTA 7. 4.
20.00

VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?

NEDĚLE 8. 4.
17.00

JARNÍ KONCERT VALANKY

velký sál SC-Kino 70

NEDĚLE 8. 4.
20.00

Šubertova Dobruška

film ve 3D

Premiéra amerického akčního sci-fi filmu. Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé
kolo. Ve výpravném akční sci-fi Pacific Rim: Povstání se znovu hraje o planetu Zemi a my prohráváme. Poprvé jsme
je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi v prvním díle akčního sci-fi Pacific
Rim, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 111 min. České znění.

Město Dobruška Vás srdečně zve na Jarní koncert dechové hudby 30 LET S VALANKOU
Skoro se tomu nechce věřit, ale Valanka je tu s Vámi již více než 30 let. Přijďte oslavit toto krásné výročí a zavzpomínat...
Vstupné 80 Kč, bývalé členy Valanky zveme zdarma Předprodej vstupenk je již zahájen na IC Dobruška a v pokladně Kina 70.

ZTRATILI JSME STALINA

Premiéra černé komedie -VB/Francie, která zesměšňuje šílený komunistický
režim. Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj
o nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pravá podívaná. Jestli se vám
to nezdá jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že film Ztratili jsme Stalina ve své tragičnosti a schopnosti
utahovat si z velkých věcí je vtipný velmi. V Rusku tento film zakázali. V hl. roli: S. Buscemi jako Chruščov.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 106 min.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí

STŘEDA 11. 4.
19.30

Jedná se o komedii z lékařského prostředí, kde se hlavní hrdina připravuje na velmi důležitou přednášku, která mu
může odstartovat hvězdnou lékařskou kariéru. Nicméně pár minut před vystoupením dostane nečekanou návštěvu.
Vstupné 90 Kč. Bližší informace na www.mestodobruska.cz

ČTVRTEK 12. 4.
10.00

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

velký sál SC-Kina 70

ČTVRTEK 12. 4.
20.00
PÁTEK 13. 4.
20.00

SOBOTA 14. 4.
14.30
velký sál SC-Kina 70

SOBOTA 14. 4.
17.30
SOBOTA 14. 4.
20.00

FAKJŮ PANE UČITELI 3

NEDĚLE 15. 4.
20.00

PEPA

Šubertova Dobruška

STO DUKÁTŮ ZA JUANA

STŘEDA 18. 4.
19.30
velký sál SC-Kina 70

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza české komedie od režiséra M. Cieslara. Josef (S. Rašilov) a Miluška (L. Vlasáková) jsou manželé už snad
celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu
miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím,
se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta (V. Cibulková), která má šílený plán jak krachující manželství
i nakladatelství Josefa zachránit. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 92 min.

JÁ, TONYA

Premiéra amerického životopisné sportovní dramatické komedie. Černočerná komedie přináší
divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň,
pád na samotné dno a jeden z největších skandálů sportovní historie. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 120 min.

DO VĚTRU

Premiéra české romantické dramatické boat movie. Příběh tří mladých lidí odehrávající se během
letní plavby kolem řeckých ostrovů. Nespoutaní sourozenci Matyáš (Matyáš Řezníček) a Natálie (Jenovéfa Boková)
se plaví jako posádka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza (Vladimír Polívka).
Postupné sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat skutečnosti,
které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 78 min.

MICHAL K SNÍDANI

– POŘAD PRO DĚTI – Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem
servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče! Napadá Vás něco zábavného, když se řekne česká kuchyně,
nějaký pokrm, že ne....?, tak mnoho jich "ochutnáte" právě od Michala, co třeba jablíčko v županu, máte to rádi...! tak na
tohle jablíčko a jak mu to sluší právě v županu, jakou bude mít barvu a zda s kapucou nebo bez a na mnoho dalších se
už nyní můžete těšit právě na představení Michal k snídani. Poslední volné vstupenky je možno zakoupit v IC Dobruška.
Bližší informace na www.kouzelnaskolka.cz, www.pragokoncert.com a www.mestodobruska.cz. Délka pořadu 60 min.

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

film ve 3D

Premiéra americké akční dramatické komedie. Americká korporace. Mexický
kartel. To nedopadne dobře... V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník Harold Soyinka (David Oyelowo)
vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný spád... Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 110 min.

Premiéra české komedie od režiséra J. Nováka. Pepa (Michal Suchánek) je asi padesátiletý úředník žijící
se svou rodinou v obyčejném okresním městě. Pepa je tak trochu podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od
jeho ženy (Petra Špalková), natož od dcery (Natálie Grossová). Pepa ví, že se musí něco změnit, a dokonce velmi
dobře ví, co to „něco“ je. Jenže! Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min.

Děj hudební komedie se odehrává před mnoha lety v malém španělském
městečku. Jeho poklidný život naruší příchod dvou cizinců – Juana Muríi a Roldana. Jak dopadne soupeření kostelníka
a vysloužilého královského vojáka Pankráce o srdce půvabné služky Kristýnky? A bude potrestána nadutost a pýcha
místní honorace? Režie: Zdeněk Šíma; hrají: Jindřich Obst, Tereza Štěpánová, Jiří Mach, Romana Šotolová, Karel
Bělohlávek, Martin Tesař, Zdeněk Svědík a další. Vstupné 90 Kč. Bližší informace na www.mestodobruska.cz

HASTRMAN

PÁTEK 20. 4.
20.00

RAMPAGE: NIČITELÉ

SOBOTA 21. 4.
17.30
NEDĚLE 22. 4.
15.00
SOBOTA 21. 4.
20.00

V HUSÍ KŮŽI

NEDĚLE 22. 4.
17.30
ÚTERÝ 24. 4.
20.00

FAKJŮ PANE UČITELI 3

Premiéra 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 130 Kč. 100 min.

film ve 3D

Premiéra amerického akčního dobrodružného sci-fi filmu.
Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem (Johnson) a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem,
o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment
však změní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podobně jsou
zmutována i další zvířata. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 100 min.

Premiéra 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 120 Kč. 91 min. České znění.

VADÍ NEVADÍ

Premiéra amerického hororu. Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, při které hráči, když
na ně přijde řada, volí, zda pravdivě odpoví na nějakou choulostivou otázku, nebo splní obtížný/nepříjemný/ponižující
úkol. Spojení „poměrně nevinná“ přestává platit ve chvíli, kdy v případě lži nebo nesplněného úkolu zemřete.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 103 min.

Repríza úspěšné německé komedie. Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 120 min. České znění.

SCREAM FOR ME SARAJEVO

– MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ –

SCREAM FOR ME SARAJEVO je úžasný příběh (VB/Bosna) o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál
frontman kapely IRON MAIDEN BRUCE DICKINSON v roce 1994 uprostřed obléhání Sarajeva. Záběry z unikátního
vystoupení, setkání s těmi kteří se na koncert dostali a díky kterým se uskutečnil, odhodláni žít si svůj život bez
ohledu na zvěrstvo které se dělo kolem nich. Rozhovory s kapelou, se štábem i s ochrankou nás vracejí do kruté
a nebezpečné reality. Film o mimořádných lidech prožívajících hrůzy války a o muzikantech, kteří riskovali své
životy aby pro ně zahráli. Film je uváděn spolu s exkluzivním rozhovorem Bruce DICKINSONA s diváky natočeném
na londýnské premiéře pouhých pár dnů před tuzemským uvedením. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 140 min.

ČTVRTEK 26. 4.
10.00

TÁTOVA VOLHA

ČTVRTEK 26. 4.
19.30

VĚRA MARTINOVÁ A KAPELA, HOST PAVLÍNA JÍŠOVÁ

velký sál SC-Kina 70

– PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY –

Repríza dramatické komedie od režiséra J. Vejdělka. Kostýmní výtvarnice Eva (E. Balzerová) nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (T. Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského
syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 90 min.

KAZIŠUCI

SOBOTA 28. 4.
NEDĚLE 29. 4.
vždy od 17.30

AVENGERS: INFINITY WAR

NEDĚLE 29. 4.
15.00

PRAČLOVĚK

NEDĚLE 29. 4.
ČTVRTEK 3. 5.
vždy od 20.00
PÁTEK 4. 5.
20.00

– KONCERT –

Název koncertního projektu JAKO DŘÍV připomíná třicet úspěšných let této zpěvačky na sólové dráze a je odvozen
od stejnojmenného exkluzivního 3CD kompletu.Tento výjimečný koncertní projekt představuje všechny hudební
proměny Věry Martinové. Byť je Věra Martinová často nazývána „první dámou české country“ či „stálicí domácí
populární hudby“, sama se cítí být především muzikantkou tělem a duší, která je otevřena všem hudebním inspiracím
a vlivům. Jako host večera vystoupí Pavlína Jíšová - „první dáma českého folku“. Vstupné 390 Kč.

PÁTEK 27. 4.
SOBOTA 28. 4.
vždy od 20.00

Premiéra amerického komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom
chtějí zabránit doslova za každou cenu. Když si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to
neměli troubit do světa, ani na ty internety. Nikdy totiž nevíte, kdo se o tom dozví a jak s touhle informací naloží. Ml.
nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 102 min.

film ve 3D

Premiéra velice očekávaného amerického akčního dobrodružného filmu. Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou
cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob.
Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. České znění. https://www.falcon.cz/film/avengers-infinity-war-part-i. 155 min.!!!
Repríza animované dobrodružné komedie - VB pro všechny diváky se odehrává v dávné době,
kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová?
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 90 min. České znění.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Premiéra české romantické komedie od režiséra T. 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 dal. Ml. přístupný Vstupné 130 Kč. 90 min.

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.

V KVĚTNU 2018 UVÁDÍME:
– KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE (6. KVĚTNA 2018) – POMSTA – PLANETA ČESKO –
– NIC JAKO DŘÍV – JAK NAPÁLIT BANKU – KŘUPAVÍ MAZLÍČCI – NA KRÁTKO – HASTRMAN – PSÍ OSTROV –

Repríza amerického akčního sci-fi filmu. Kaiju versus
Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. 111 min. České znění.

GRINGO: ZELENÁ PILULE

Premiéra německé komedie. Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než
dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich
moc na vyždímání není. Uspěje při záchraně školy a jejích chovanců? Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 120 min. České znění.

ČTVRTEK 19. 4.
NEDĚLE 22. 4.
vždy od 20.00

Premiéra francouzského filmu. V nouzi poznáš přítele. Bláznivá komedie o dvou
kamarádech, kteří se kvůli papírům na oko vezmou a obrátí naruby život všech okolo. A samozřejmě ten svůj. Jakmile
si oba řeknou své ano, následuje jedna šílená situace za druhou. Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 92 min. České znění.

– KONCERT –

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Repríza fantastické pohádky pro všechny diváky-Norsko. Že jsou
trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni
a čeká na to, až se některá z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst.
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 104 min. České znění.

NEDĚLE 15. 4.
17.30

– PŘEDNÁŠKA –

Zveme Vás na dobrodružné vyprávění s obrázky a hudbou. Podíváme se do Hanoje a k Voňavé pagodě, do severních hor,
NP Ba Be i na jižní ostrov Phu Quoc, lodí po Mekongu do Phnompenhu a do slavného Angkor Vatu a nakonec do královského
paláce v thajském Bangkoku. Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Vstupné dobrovolné.

SOBOTA 7. 4.
17.30

NEDĚLE 15. 4.
15.00

VÝSTAVA – MALÝ SÁL SC–KINA 70:
ZAJÍMAVÁ MÍSTA ČESKÉ REPUBLIKY A VÝCHODOČESKÉHO REGIONU
Výstavu připravil Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála Josefa Churavého v Dobrušce
VÝSTAVA JE OTEVŘENA 16. – 29. DUBNA 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

