
Přehled kulturních, společenských, spolkových a sportovních akcí v MČ Praha-Kunratice 

pro r. 2016 

3.1. Cimbálová muzika 

6.1. Slavnost Zjevení Páně - Tří králů, mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy, kostel 

sv. Jakuba, od 18,00 hod  

6.-10.1.Tříkrálová sbírka, pořadatel Arcidiecézní charita Praha 

18.1. koncert žáků ZUŠ Jana Růžičky, 18,30 hod, koncertní sál ZUŠ Jana Růžičky 

25.1. koncert žáků dechového oddělení ZUŠ Jana Růžičky, 19,00 hod, koncertní sál ZUŠ 

 Jana Růžičky 

6.2. Masopust, pořadatel TJ Sokol, průvod od Sokolovny s cílem radnice 

10.2. Popeleční středa - zahájení postní doby, mše svatá s udělováním popelce, kostel sv. 

Jakuba, od 18,00 hod 

15.2. koncert žáků ZUŠ Jana Růžičky, 18,30, koncertní sál ZUŠ Jana Růžičky 

9.3. koncert učitelů ZUŠ Jana Růžičky, od 18.30 hod., sál ZUŠ Jana Růžičky 1197 

12.3. Dětský karneval, pořadatel TJ Sokol, místo konání sokolovna 

19.3. Kunratické vítání jara, pořadatelé ZŠ, SOS dekorace 

19.3. Hasičský bál, místo konání sokolovna, pořadatel SDH Kunratice, od 19,00 hod 

24.3.  Zelený čtvrtek, mše svatá na památku Večeře Páně, kostel sv. Jakuba, od 18,00 hod 

25.3.  Velký pátek, modlitba křížové cesty od 15,00 hod, Velkopáteční obřady od 18,00 hod, 

obojí kostel sv. Jakuba  

26.3.  Bílá sobota - Velikonoční vigilie s žehnáním ohně, kostel sv. Jakuba, od 21,00 hod  

27.3. Boží hod Velikonoční, mše svaté, kostel sv. Jakuba od 8,00 hod a od 9,30 hod  

1.4. Noc s Andersenem, pořadatel Žít spolu o.p.s., místo konání čp. 24, od 15,30 hod 

2.4. Velikonoční veselice na Šeberáku 

4.4. Slavné písničky Osvobozeného divadla, DCHB, od 14,00, pořadatel MČ 

10.4. Jarní bazar, pořadatel Žít spolu o.p.s. a restaurace Šeberák, místo konání ??? 

16.4. Otvírání studánek, pořadatel TJ Sokol Kunratice, sraz u kostela ve 13,00 hod??? 

23.4. Pohádkový les, pořadatel Žít spolu o.p.s., od 9,30 hod 

30.4. Šeberácké pálení čarodějnic 

6.-8.5. Májové mámení na Šeberáku 

8.5. Den matek na radnici, vítězové soutěží ZUŠ Jana Růžičky, pořadatel MČ, od 15,00 

hod 



14.5. Jarní karnevalový rej na Šeberáku, pořadatel koupaliště Šeberák a RC 

14.5.    Svatodušní vigilie, mše svatá s požehnáním ohně a obnovou biřmovacích závazků, farní 

kostel sv. Jakuba, od 21:00 hod 

15.5.  Boží hod Svatodušní, mše svaté, kostel sv. Jakuba, od 8,00 a 9,30 hod  

20.-22.5 „Vínojarní“ tak trochu jiné vinobraní na Šeberáku 

21.5. Divadlo v parku 

28.5. Policejní klání na Šeberáku-soutěž pražských policejních sborů 

29.5. Slavnost Božího Těla s tradičním průvodem po náměstí, 9,30 hod, kostel sv. Jakuba  

4.6. Šeberácký Triatlon 

4.6. Výstava psů ČMKJ 

10.6.  Noc kostelů, kostel přístupný široké veřejnosti od 18,00 do 24,00 hod s nabídkou 

kulturního programu a komentovaných prohlídek s možností vstoupit do jinak uzavřených 

prostor  

11.6. Kunratický den dětí, pořadatel TJ Sokol, místo konání zámecký park  

18.6. Hasičské klání na Šeberáku, soutěž pražských sborů 

24..-25.6. Pivní festival na Šeberáku 

25.6. Hurá na prázdniny, pořadatel restaurace Šeberák a RC 

28.6.  Zahradní slavnost v ZŠ Kunratice 

23.7. Největší mazel/mazlíčci Šeberáku 

25.7. Svatojakubská pouť, mše svatá - oslava patrona MČ sv. Jakuba, kostel sv. Jakuba, od 

18,00 hod  

27.8. Loučení s prázdninami na Šeberáku 

8.10. Podzimní bazárek, pořadatel koupaliště Šeberák a RC U motýlků 

30.10. Dušičkový rej, pořadatel RC s pomocí koupaliště Šeberák, od 16,00 hod 

1.11. Slavnost Všech svatých, dušičková pobožnost na hřbitově od 17,00 hod, mše svatá 

v kostele sv. Jakuba od 18,00 hod  

2.11. Památka všech věrných zemřelých, dušičková pobožnost na hřibově od 17,00 hod, 

mše svatá v kostele sv. Jakuba od 18,00 hod  

11.11. Svatomartinská jízda, pořadatel koupaliště Šeberák a RC 

12.11. Hubertská mše svatá za doprovodu lesních rohů, kostel sv. Jakuba, od 10,00 hod  



3.12. Rozsvícení Šeberáku 

4.12.    Mikulášská besídka s nadílkou pro děti na faře v Kunraticích, od 11,00 hod. 

6.12. Mikulášská nadílka na Šeberáku 

24.12. „Půlnoční mše svatá“ zvláště pro rodiny s dětmi od 16,00 hod, „Půlnoční mše svatá“ 

od 24,00 hod, obojí v kostele sv. Jakuba 

25.12. Boží hod Vánoční, mše svaté, kostel sv. Jakuba, od 8,00 a od 9,30 hod  

31.12. Mše svatá na poděkování za uplynulý rok, kostel sv. Jakuba, od 16,00 hod  

31.12. Silvestr pro celou rodinu na Šeberáku 

 


