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Začíná šestý ročník filmové přehlídky Eskapády 2009, která potrvá do 3. prosince.
Pokračuje proces s lékařem Zbyňkem Veselským, který údajně lhal pacientům o jejich zdravotním
stavu, aby se obohatil. Lékař podle policie pacientům tvrdil, že jsou nemocní, a nechal si platit za
"speciální" léčbu. Čelí kvůli tomu obvinění z podvodu. Veselský se již dvakrát k soudu nedostavil.
TK před zahájením vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí, které začnou 28.
listopadu.
TK po jednání Rady městské části Praha 2.
Filmový festival Holešovický filmový advent, který se bude konat od 29. listopadu do 24. prosince v
kině Bio Oko.
Městský soud začne podruhé projednávat žalobu Roberty Kučerové, která se domáhá zaplacení
nemajetkové újmy ve výši 4,9 milionu korun kvůli vraždě své dcery.
Koncert k oslavě svátku patronky kostela sv. Kateřiny. Pořádá vedení Všeobecné fakultní nemocnice,
Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou a Společnost pro duchovní hudbu. Vstup volný.
Harper's Bazaar Charity. Pořádá redakce módního časopisu Harper's Bazaar. V nabídce jsou buď
mírně nošené nebo starší kolekce známých značek. Výtěžek z prodeje bude použit při výbavě
chráněných bytů pro mentálně handicapované klienty ústavu Zahrada v Kladně.
Rozsvícení vánočního stromu. Poté se od 16.20 uskuteční v kostele sv. Antonína vystoupení Dětské
opery Praha.
Exprezident Václav Havel bude předávat cenu Knihovny Václava Havla za nejlepší studentský esej.
Téma prvního ročníku soutěže znělo: Dvacet let svobody od komunismu - dvacet let svobody k čemu?
a sešlo se celkem 86 prací studentů středních škol z celé republiky.
Zahájení výstavy České filmové loutky. Potrvá do 31. prosince.
Aukce obrazů. Draženy budou obrazy z majetku rodu Lobkowiczů (Karel Škréta, Petr Jan Brandl nebo
Václav Vavřinec Reiner) a moderní umění (Josef Čapek, Emil Filla, Toyen, Andy Warhol a další).
Premiéra filmu režiséra a scenáristy Tomáše Mašína Tři sezony v pekle.
Benefiční večer Světlo pro Světlušku na pomoc nevidomým, který pořádá Nadační fond Českého
rozhlasu.
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