
Novoměstská radnice, p. o. 
Praha 2, Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, tel. 224 947 190. Vstup z Vodičkovy ulice. 

Polední pauza ve Věži a Galerii mezi 12. - 13. hod 30 min. 
www.nrpraha.cz 

www.facebook.com/NRpraha.cz 
 

PROGRAM – LISTOPAD 2021 
 
 

VĚŽ:  
 

Vyhlídková věž je vysoká téměř 70 m. Po 221 schodech vystoupíte na její ochoz, kde se můžete 
pokochat překrásným výhledem na Prahu. V Galerii ve věži probíhají zajímavé krátkodobé výstavy.  
Otevřeno: út – ne 10.00 - 18.00 hodin, vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč.  
 

 

STÁLÁ EXPOZICE:  
 

Historie Nového Města a Praha panoramatická 
Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie 
historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která 
zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.  
Stálá expozice -  Byt věžníka, opět otevřeno út - ne  10 - 18 hodin, vstupné v ceně vstupenky na 
věž.. 
http://www.nrpraha.cz/vez/  
 
 
 

KAVÁRNA: 
Café Neustadt 
Kavárna se zahrádkou na nádvoří oblíbená zvláště u mladých.  
Otevřeno denně, vstup z nádvoří NR. Informace o otevírací době a konání akcí na FB stránkách 
Café Neustadt.  
www.facebook.com/cafeneustadt  

 

  DLOUHODOBÁ VÝSTAVA: 
 

Neviditelná výstava   
Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému 
získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě 
s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava otevřena od 1. dubna. 2011 – výstavní prostory II. 
patro NR. Otevírací doba a vstupné na www.neviditelna.cz .  
www.neviditelna.cz  
  
 
 

STÁLÁ AKCE 
Socha Neptuna 
Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875-1877 sochař Bohuslav Schnirch. V r. 
2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec. 
Vstupní hala svateb v přízemí / Otevřeno každé úterý 14–16 hod / Vstup přes nádvoří a foyer 
zdarma.  
http://www.nrpraha.cz/svatby/  
 

Veronika Psotková – Polštáře  
Od roku 2015, kdy na Novoměstské radnici vystavovala poprvé své dílo v souvislosti s mezinárodním 
sochařským festivalem Sculpture Line Veronika Psotková, jsou na nádvoří trvale umístěny její dva 
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obří betonové polštáře, které nádvoří pomáhají vytvořit útulné odpočinkové místo. Autorka vystavuje 
na tuzemské i zahraniční výtvarné scéně na skupinových i samostatných výstavách. 
Nádvoří. Otevřeno denně 8-23 hod. Prohlídka zdarma. 
http://www.nrpraha.cz/program/1118/veronika-psotkova-polstare/ 

 

VÝSTAVY: 
 

Jiří Wackermann – Fotografie: Retrospektiva 2008–2020 
Jiří Wackermann představuje své fotografické práce z posledních 12 let, pohybující se mezi prostou 
optickou lyrikou a hrou surreálných forem, proměn a vidin. Ve své tvorbě zůstává věrný klasické 
černobílé fotografii a pracuje s mechanickými kamerami a fotochemickými postupy. 
8. 10. – 7. 11. Galerie v přízemí, otevřeno út – ne 10-18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, 
rodinné 100 Kč 
http://www.nrpraha.cz/program/1100/jiri-wackermann-fotografie-retrospektiva-20082020/  

 

Evropa ve škole  
Výstava představí nejúspěšnější výtvarné práce českých dětí a mládeže z mezinárodního projektu, 
který pod patronací MŠMT ČR s úspěchem existuje v ČR již třicet let. Projekt představuje úspěšnou 
formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení a spolupráci všech zemí EU. Společné téma pro 
všechny zúčastněné země vychází vždy z aktuálních priorit EU. Je výrazem snahy o vytvoření kulturní 
integrity Evropy a prostředkem k rozvoji mezinárodní spolupráce a porozumění. 
17. – 28. 11. Recepční salonky, otevřeno denně 10–18 hod, vstup zdarma 
http://www.nrpraha.cz/program/1120/evropa-ve-skole/ 

 
Tarit / Velika Arkana 
Výstava významného romského výtvarného umělce Zorana Tairoviće (Srbsko) v rámci programu 
Světového romského festivalu Khamoro.  Představí soubor 20 velkoformátových originálních děl 
včetně multimediálního a multidisciplinárního představení. Jedná se o autorskou práci za dobu 35 
letého uměleckého působení (1986–2021). 
11. 11. – 9. 12.  Galerie v přízemí, otevřeno út – ne 10–18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 
Kč, rodinné 100 Kč   
http://www.nrpraha.cz/program/1111/tarit-velika-arkana/  

 

KONCERTY: 
 
Jana Bezek (SK) & Samuel Yirga Mitiku (ET) / 26. MFJP – sólové 
recitály  
Na třetím koncertu 26. Mezinárodního festivalu jazzového piana si poslechnete dva skvělé pianisty. J. 
Bezek do svých jemně vykreslených melodických frází a subtilních harmonií ráda vkládá inspirace 
folklórem a S. Yirga Mitiku nabídne nezaměnitelnou a okamžitě rozpoznatelnou melodiku svojí 
domoviny, pro kterou se vžil výstižný termín ethiojazz. 
2. 11. Velký sál, začátek v 19 hod, vstupné od 250 Kč, vstupenky na www.jmw.cz 
http://www.nrpraha.cz/program/1116/jana-bezek-sk-samuel-yirga-mitiku-et-26-mfjp-solove-recitaly-3-koncert/ 
 

Koncert Kühnova smíšeného sboru / Severské spojnice 
Premiérově zazní díla M. Orsona Štědroně Mitelei a sborová úprava Písniček na dvě stránky T. Illeho. 
Vystoupí Kühnův smíšený sbor (sbormistr Jaroslav Brych) a hosté: Zemlinsky kvartet, Lenka 
Navrátilová - klavír, Ondřej Holub - tenor, Eva Esterková – soprán. 
3. 11. Velký sál, začátek 19:30 hod, vstupné dobrovolné, rezervace na vstupenky@kuhnchoir.cz 
http://www.nrpraha.cz/program/1110/koncert-khnova-smiseneho-sboru-severske-spojnice/  

 
15 let spolu - Kateřina Englichová & Vilém Veverka 
Unikátní kombinace hoboje a harfy přinesla doposud málo vídané možnosti, a to na poli komorní i 
koncertní hudby. Na originálním příběhu tohoto hudebního tandemu můžeme doslova sledovat vývoj 
hudby jako takový. Na koncertě, který se uskuteční za podpory MČ Praha 2, zazní i skladby, které 
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posluchači doposud neměli příležitost slyšet. Hostem výročního koncertu bude přední violistka Jitka 
Hosprová. 
8. 11. Velký sál, začátek v 19:30 hod, vstupné 490 Kč, 390 Kč, 290 Kč (ZTP, ZTP/P, senior) 
http://www.nrpraha.cz/program/1057/15-let-spolu-katerina-englichova-vilem-veverka/ 

 
Podzimní stylové večery 2021 na Novoměstské radnici 
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob / Geniálně přečkalo všechny doby, Koncert 8. hudebního cyklu se 
smyčcovým orchestrem Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a 
dirigentem Štefanem Britvíkem. 
9. 11.  Velký sál, začátek všech koncertů v 19:30 hod. Vstupné plné 320 Kč, snížené 170 Kč, 
bližší info na www.harmoniapraga.cz 
http://www.nrpraha.cz/program/1078/podzimni-stylove-vecery-2021-na-novomestske-radnici/ 
 

 

Emily Pogorelc & Boris Prýgl & Ahmad Hedar  
Na svých koncertech v Novoměstské radnici uvádí Spolek přátel hudebních talentů vítěze prestižních 
zahraničních soutěží a nejlepší české i zahraniční pěvce mladé generace. Tentokrát představíme dva 
sólisty Bavorské státní opery v Mnichově, americkou sopranistku Emily Pogorelc a basbarytonistu 
Borise Prýgla. Oba umělce doprovodí klavírista Ahmad Hedar. 
28.11. Velký sál, začátek koncertu v 19 hod, vstupné 500 Kč, bližší informace 
na www.nachtigallartists.cz 
http://www.nrpraha.cz/program/1115/emily-pogorelc-boris-prygl-ahmad-hedar/  
 

AKCE: 
                          
Whisky Life! Prague 2021 - festival (nejen) pro milovníky 
whisky  
Kde jinde si můžete zakoupit ochutnávku širokého výběru whisky za minimální ceny? Jako už 
každoročně zde budou nejvýznamnějšími distributory v ČR a hosty ze zahraničí otevřeny a nabídnuty 
k ochutnávce whisky lahve, které se sem ještě ani nedováží, a to vše za minimální degustační ceny - 
násobky 30 Kč. Tahákem budou jako vždy speciální masterclasses pod vedením zkušených 
odborníků. Vstup od 18 ti let.  

13. 11. celá NR. Otevřeno 14 - 23 hod. Vstupné 450 Kč, Happy Hour / zvýhodněné vstupné 350 Kč, 
podrobnosti na www.whiskylifeprague.cz 
http://www.nrpraha.cz/program/1108/whisky-life-prague-2021/  

 
 
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE: www.nrpraha.cz/program/  

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 
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