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

ČERVENEC - SRPEN 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.
http://www.nrpraha.cz/vez/

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/

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

VÝSTAVY
Nové cesty / Nové objevy
Výstava současných členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, které bylo založeno v roce 1917 a
patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Kurátorský tým: Xénia
Hoffmeisterová, Lenka Vilhelmová, Miloslav Polcar.
Prodlouženo do 15. 7. Galerie ve věži, otevřeno út – ne 10 – 18 hod, vstupné viz věž
http://www.nrpraha.cz/program/1068/nove-cesty-nove-objevy/

Stopy židovské přítomnosti v Praze 2
Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha
významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na
panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže
synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje málo známou a opomíjenou kapitolu z historie
Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu, je dokumentarista
Martin Šmok.
4. 5. – 31. 8. Pokladna věže, prohlídka zdarma, otevřeno út – ne 10 – 18 hod
http://ww.nrpraha.cz/program/1083/stopy-zidovske-pritomnosti-vpraze-2/

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/

KONCERTY:
Lars Danielsson & Gregory Privat (Švédsko / Francie)
Koncert je součástí koncertní série Jazz Meets World. Vystoupení sehraného dua - kontrabasisty
Larse a pianisty Gregoryho.
21. 7. Velký sál, začátek v 19:30 hod, vstupné od 400 Kč, vstupenky na www.jmw.cz
http://www.nrpraha.cz/program/1093/lars-danielsson-gregory-privat-svedsko-francie/

Jazzový most 2021 / Jazz Bridge 2021
Koncert / Live Streem. 18. ročník jazzového festivalu je setkáním jazzových hudebníků všech generací
a jejich publika za účasti české a zahraniční veřejnosti a osobnosti z kulturního a politického života z
mnoha zemí. Jeden z hudebních večerů proběhne opět na Novoměstské radnici. Program: Rudi
Mazač “Kentonmania“ Big Band & 8 lesních rohů & Martin Růža / Vocals – ČR / Uli Geissendorfer
Color – USA / Německo / Featuring Pascale Elia – vocals – Belgie.
25. 7. Nádvoří dobrovolné, začátek v 19:30 hod, rezervace a podrobnosti na rudimazac@web.de
http://www.nrpraha.cz/program/1058/jazzovy-most-2021-jazz-bridge-2021/

Nils Petter Molvaer (Norsko)
Nils Petter Molvær, norský trumpetista, skladatel a producent, kombinuje různé hudební styly jazz, ambient, house, elektroniku a break beaty i prvky z hip hopu, rocku a pop music - a bez
námahy je přetváří do jedinečných a dramatických podob zvukové scény hluboké intenzity.
17. 8. Velký sál, začátek v 19:30 hod, vstupné od 400 Kč, vstupenky na www.jmw.cz
http://www.nrpraha.cz/program/1090/nils-petter-molvaer-norsko/

AKCE
Sculpture Line 2021 / Alexandra Koláčková – Sedící postava
Barevná socha byla nainstalována na nádvoří Novoměstské radnice v souvislosti s loňským
mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line a zůstává zde i během letošního 7. ročníku
festivalu. Je zhotovena z vysokopálené šamotové hlíny. Prvotním impulzem vzniku této realizace byl
záměr dotvořit intimní místo jedné soukromé zahrady posezením s plastikou. Vznikla tak lavička v
podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář
blízké osobě v důvěrném hovoru. Na nádvoří je možno též prohlédnout si a posedět na betonových
polštářích sochařky Veroniky Psotkové, které jsou zde umístěny trvale.
15. 6. – 30. 9. Nádvoří. Otevřeno denně 8 - 23 hod. Prohlídka zdarma.
http://www.nrpraha.cz/program/1061/sculpture-line-2020-alexandra-kolackova-sedici-postava/

V PRAZE JAKO DOMA - vouchery pro turisty
Neváhejte a využijte skvělou letní nabídku pro všechny návštěvníky Prahy, kteří přespí alespoň jednu
noc ve vybraném pražském hotelu. Projekt se zaměřuje na restart cestovního ruchu po koronakrizi.
Dostanete od města poukázku (VOUCHER) na volný vstup do vybraných muzeí, galerií či do ZOO a
letos nově i na živé kulturní akce či turistickou tramvaj. I na VYHLÍDKOVOU VĚŽ Novoměstské
radnice.
1. 7. - 31. 8. Věž, otevřeno út – ne 10 – 18 hod, vstupné s voucherem, podrobnosti na
www.vprazejakodoma.cz
http://www.nrpraha.cz/aktuality/101/v-praze-jako-doma-novomestska-radnice-vouchery-pro-turisty/

Komentované prohlídky Novoměstské radnice 2021
Prohlídka s poutavým výkladem odkrývá návštěvníkům kus historie jedné z nejkrásnějších pražských
národních kulturních památek a je vhodná i pro děti. Podívají se i do prostor, které nejsou běžně
přístupné a na vyhlídkovou věž vystoupáte při západu slunce.
20. 7. začátek ve 20:00 hod, 26. 7. začátek v 18:45 hod, 11. 8. začátek ve 20:15 hod, 23. 8.
v 19:15 hod. Sraz na nádvoří. Závazné přihlášky předem s dostatečným předstihem - info na
www.nrpraha.cz, vstup 1 osoba 100 Kč (+ jedno dítě do 15 let zdarma).
http://www.nrpraha.cz/program/1082/komentovane-prohlidky-novomestske-radnice-2021/

Podrobnosti, aktuality a novinky na www.nrpraha.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

