
 
 

 

Duben  2019 

 

6.4.2019 od 18,00 hodin: Blesková inspekce 

Místo konání: Velký sál KKC                                                                                         
Vstupné: 80,-- Kč                                                                                                                           

Poznámka k akci: Premiéra hry divadelního spolku Úhlavan                                                           
Předprodej vstupenek: www.kzprestice.cz 

 

7.4.2019 od 14,00 hodin: Nedělní posezení s dechovkou - Babouci 

Místo konání: Velký sál KKC                                                                                         
Vstupné:   150 ,-- Kč                                                                                                                           

Poznámka k akci: K tanci i poslechu zahraje nejstarší jihočeská dechová kapela Babouci       
Předprodej vstupenek: www.kzprestice.cz 

 

9.4.2019 od 19,00 hodin: Caveman 

Místo konání: Velký sál KKC                                                                                        

Vstupné: 390,-- Kč                                                                                                                           
Poznámka k akci: Málokterý autor se může pochlubit takovým úspěchem, jako Rob Becker - 

vyprodat divadelní sály v USA stejně jako ve Slovinsku, v Německu jako ve Francii - to už 
chce hodně talentu a správného citu pro žhavé téma. 

Pojem "sexuální harašení" se šíří světem z Ameriky. Ve Spojených státech nehovoří o ženách 
či o mužích, ale o "lidských bytostech", aby se vyhnuli možnému nařčení z diskriminace 

toho či onoho pohlaví. 

Rozdíly mezi muži a ženami a s tím spojené komplikace jsou ovšem vpravdě globální. 

Rozumí jim stejně Belgičané jako Kanaďané, Italové jako Nizozemci. Porozumí jim i Češi? 

Jistě k tomu přispějí i protagonisté představení jednoho herce Jan Holík nebo Jakub Slach. 

Předprodej vstupenek: www.kzprestice.cz 

 

11.4.2019 od 8,30 a 10,00 hodin: Pyšná princezna  

Místo konání: Velký sál KKC                                                                                         
Vstupné:       ,-- Kč                                                                                                                           

Poznámka k akci: Školní představení pro MŠ a 1. stupeň základních  škol.  

 

 

11.4.2019 od 17,00 hodin: J.J.Ryba – nové české písně 

http://www.kzprestice.cz/
http://www.kzprestice.cz/
http://www.kzprestice.cz/


Místo konání: Malý sál KKC                                                                                         
Vstupné: dobrovolné                                                                                                                          

Poznámka k akci: Přemysl Rut a Markéta Potužáková představí přeštického rodáka J.J. 
Rybu, známého především Českou mší vánoční, jako autora písní pro dospělé posluchače i 

dětské zpěváčky, a také jako spisovatele a hudebního pedagoga. Pořadem provází Mgr. 
Michal Tejček. 

 

13.-14.4.2019  : Výstava železničních modelů a kolejišť 

Místo konání:  KKC Přeštice 
Vstupné : dobrovolné 

Poznámka k akci: Železniční modeláři z Plzeňska vás srdečně zvou na výstavu železničních 
modelů a kolejišť . 

K vidění bude desítka funkčních modelových kolejišť všech modelových velikostí, 
soukromé sbírky železničních modelů, lego vlaky a mnoho dalšího. 

 

22.4.2019 od 10,00 hodin: Velikonoční mše        

Místo konání: Kostel sv. Ambrože Vícov                                                                         

Vstupné: 0,-- Kč                                                                                                            
Poznámka k akci: Velikonoční mše v kostelíku svatého Ambrože na Vícově.  

 

25.4.2019 od 19,00 hodin: Kafe u Osmanyho Laffity 

Místo konání: Velký sál KKC                                                                                          
Vstupné: 380,-- Kč                                                                                                        

Poznámka k akci: Účinkují - Michaela Gemrotová, Eva Decastelo 

Předprodej vstupenek: www.kzprestice.cz 

 

27.4.2019 od 10,00 hodin: Přeštická desítka 2019 

Místo konání: Areál KČT Přeštice                                                                                          

Vstupné:  0,-- Kč                                                                                                                      
Poznámka k akci: Start a cíl KČT Přeštice 

Přeštická desítka: luční kros v meandrech Úhlavy pro všechny běžecké nadšence. Start a cíl : 
areál KČT 

Trasy 10km, Fitness běh 5km, dětské běhy. 

  

27.4.2019 od 8,00 – 12,00 hodin: Jógová sobota 

Místo konání: Velký sál KKC Přeštice                                                                                         

Vstupné: 370,-- Kč                                                                                                                      
Poznámka k akci: Jin jóga, Hatha jóga, Vyniasa jóga 

Rezervace - www.omis-yoga/seminare, 776797352 

 

http://www.kzprestice.cz/


30.4.2019 od 17,00 hodin: Bankéř první republiky 

Místo konání: Malý sál KKC Přeštice                                                                                         

Vstupné: dobrovolné                                                                                                                      
Poznámka k akci: Přednáška spisovatele Pavla Kosatíka. Téma: Přeštický rodák Jaroslav 

Preiss, život dr. Jaroslava Preisse. 

 

 

 


