
Tisk: 
Vaše tiskárna nemusí tisknout 
stejně jako naše, tak 
vyzkoušejte pár zkušebních 
výtisků. Pokud nejsou položky 
správně zarovnané, pohrajte si 
s nastavením Na velikost 
papíru. Najdete ho v 
dialogovém okně Tisk – stačí 
kliknout na Snímky na celou 
stránku a dostanete se do 
něho. 

A všimli jste si, že jsme pro vás 
připravili značky pro skládání? 
Jsou opravdu světlé, ale pokud 
nechcete, aby se v brožuře 
objevovaly, klikněte na 
Zobrazit předlohu snímků a 
před tiskem je odstraňte. 

Přizpůsobení 
obsahu: 
Zástupné texty v této brožuře 
už jsou naformátované. Pokud 
chcete do textu přidat nebo z 
něho odebrat odrážky, stačí 
kliknout na tlačítko Odrážky na 
kartě Domů. 

Pokud potřebujete pro 
nadpisy, podnadpisy nebo 
základní text více zástupných 
symbolů, stačí vytvořit kopii 
potřebných položek a 
přetáhnout ji do příslušného 
umístění. Inteligentní vodítka 
PowerPointu vám pomůžou 
vyrovnat je se vším ostatním. 

Chcete místo našich obrázků 
použít své vlastní? Žádný 
problém. Stačí kliknout na 
obrázek, stisknout klávesu 
Delete a pak kliknutím na 
ikonu přidat svůj obrázek. 

kalendář akcí 
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sobota 20. října od 22:00 hod. 
UNIQUE HALL FESTIVAL 
Djs: MANENE, MICHAEL BURIAN, SNBM, LVCAS 
a další! Vstupné 250,-Kč 
KD Crystal, Česká Lípa 
  
úterý 23. října od 19:00 hod. 
O ŽIVOTĚ JEDNÉ REPUBLIKY 
Společné divadelní představení základních 
uměleckých škol libereckého kraje. Vstupné 
150 Kč 
Jiráskovo divadlo, Česká Lípa 
  
čtvrtek 25. října od 19:00 hod. 
DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018 
David Koller vyráží na svou acoustic podzimní 
tour. Vstupné 490 Kč 
KD Crystal, Česká Lípa 
  
pátek 26. října od 20:00 hod. 
VEČER S PIANEM 
Nestárnoucí šlágry let minulých v původním 
podání Jiřího Vodňanského. 
Vstup Volný! 
Jazz klub Píchlá Nota, Doksy 
  
 
 
sobota 27. října od 20:00 hod. 
OLDIES NA PŘÁNÍ 
K tanci i poslechu oldies 60.– 80. let s projekcí! 
Vstup volný! 
Jazz klub Píchlá Nota, Doksy 
  
neděle 28. října od 9:30 hod. 
REPUBLIKA TAKOVÝ KRÁSNÝ SEN 
Oslavy 100. výročí naší republiky v parku na 
Masarykově náměstí. Součástí programu bude 
i krátké hudební a divadelní představení. 
Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem 
 

neděle 28. října od 14:00 hod. 
100 LET REPUBLIKY V DOKSECH 
Sázení stromu republiky s kulturním dobovým 
programem, který zajistí kapela DUO ŠVEJK. 
U hasičské zbrojnice v Doksech 
  
neděle 28. října od 16:00 hod. 
100 LET REPUBLIKY VE STARÝCH SPLAVECH 
Sázení stromu republiky 
U hasičské zbrojnice ve Starých Splavech 
  
neděle 28. října od 19:00 hod. 
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 100. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ REPUBLIKY 
Bedřich Smetana – Má vlast, cyklus 
symfonických básní. Moravská filharmonie 
Olomouc pod vedením dirigenta Štěpána 
Policera. Vstupné 150 Kč. Předprodej v 
pokladně KD Crystal nebo na www.cl-
kultura.cz 
Bazilika Všech Svatých v České Lípě 
  

VÝSTAVY  

 
do 28. října 
DOKSY ZA PRVNÍ REPUBLIKY A ROK 1968 
Na 20 panelech jsou zachyceny střípky  
ze života Doks za první republiky. Tři panely 
sestavené  z autentických dokumentů  
a vzpomínek pamětníků představují rok 1968  
v Doksech. 
náměstí Republiky Doksy 
  
pondělí 15. října – pátek 16. listopadu 
VÝSTAVA 100 LET REPUBLIKY 
Galerie Šatlava, MěÚ Dubá 
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pátek 5. října od 20:00 hod. 
KARAOKE NA PLÁTNĚ 
Projekce více než dvou stovek světových hitů,  
ale také pecky české popové a rockové scény!  
Večer zábavy pro vás a vaše přátele.  
Jazz klub Píchlá Nota 
  
sobota 6. října od 9:00 hod. 
BURZA KNIH 
Prodej antikvárních knih, dalších tiskovin a 
gramodesek pořádá knihovna Vlastivědného muzea  
a galerie v České Lípě. Prvorepublikový fotokoutek, 
dílnička a ukázka dobových časopisů. 
Galerie Chodba, Vlastivědné 
muzeum a galerie, Česká Lípa 
  
sobota 6. října od 15:00 hod. 
ČETNÍK MICHAL DLOUHÝ 
Beseda s Plk. JUDr. Michalem Dlouhým, autorem 
předlohy k Četnickým humoreskám. Vstupné zdarma.  
sál Městských kulturních zařízení, Bělá pod 
Bezdězem 
  
sobota 6. října od 17:00 hod. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ 
Své práce zde představí výtvarné sdružení nazvané 
SPEKTRUM. Výstava potrvá do 6. 11. 2018 
Infocentrum v zámku Bělá pod Bezdězem 
  
sobota 6. října od 20:00 hod. 
HIS 15 – PÍSNĚ SEMAFORU, BLUES & ROCK 
Písně Semaforu, rockové kousky české beatové scény 
60. a 70. let a trocha jazzu od Jaroslava Ježka! 
Jazz klub Píchlá Nota, Doksy 
 
neděle 7. října od 14:00 hod. 
DRAKIÁDA 
Přijďte s celou rodinou, čeká vás spousta zábavy! 
Opět budeme hodnotit nejhezčího draka, nejlepšího 
krotitele draků a další tradiční disciplíny. Občerstvení 
pro malé účastníky zdarma! 
Pole naproti zahradnictví u Čepelského rybníka 

  
 
 
 
 

středa 10. října od 20:00 
DESmod 
Jedna z nejžádanějších slovenských kapel v 
poslední době zavítá do České Lípy.  
Vstupné v předprodeji 280 Kč, 350 Kč na místě 
KD Crystal, Česká Lípa 
  
pátek 12. října od 20:00 hod. 
VEČER S PIANEM 
Nestárnoucí šlágry let minulých v původním 
podání Jiřího Vodňanského. Vstup volný! 
Jazz klub Píchlá Nota, Doksy 
   
sobota 13. října od 20:00 hod. 
BLUE MOOD 
Pražská bluesová kapela známá například z 
klubu Ungelt zahraje kromě autorských skladeb 
oblíbené pecky od Joe Bonamassy, Robbena 
Forda, Buddy Guye, Erica Claptona, B.B Kinga, 
Marka Knopflera, Johny Langa, Garyho Moore  
a dalších. 
Jazz klub Píchlá Nota, Doksy 
  
neděle 14. října od 17:00 hod. 
BOMBARDINO 
Koncert Sdružení hlubokých žesťů České 
filharmonie v rámci mezinárodního hudebního 
festivali Lípa Musica. Vstupné 250 Kč. 
Kostel sv. Petra a Pavla, Mimoň 
  
pondělí 15. října od 19:00 hod. 
VIVA ITALIA! 
Vystoupení souboru Concerto Aventino. Projekt 
„Concerti da Napoli, Venezia e Parma“ 
představuje elegantní italské flétnové koncerty 
a sinfonie z dílny Vivaldiho, Manfrediniho, Lea, 
Barbarelly, Fiorenza či Sarra. Italský esprit, 
slunce, lehkost a svěžest, to vše nabídne 
flétnista Jakub Kydlíček a jeho ansámbl 
v programu Viva Italia! Vstupné 250 Kč. 
Předprodej v Infocentru Doksy. 
Kino Máj, Doksy 

 

úterý 16. října od 14:00 hod. 
TVOŘENÍ ZVÍŘÁTEK Z RULIČEK OD TOALETNÍHO 
PAPÍRU 
Výtvarná dílna pro děti i jejich rodiče. 
Městská knihovna Doksy 
  
úterý 16. října od 16:00 hod. 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU 
Komise pro občanské záležitosti zve nejen 
seniory na taneční odpoledne. 
restaurace Štědrá, Doksy 
  
středa 17. října od 17:00 hod. 
KONCERT ŽÁKŮ 
sálek ZUŠ Doksy 
  
pátek 19. října od 19:30 hod. 
MANDRAGE TOUR 2018 
Jedna z nejúspěšnějších domácích kapel zahraje 
posluchačům nejen novinky z letošní desky Po 
půlnoci, ale i jejich největší hity. Vstupné 370 Kč 
KD Crystal, Česká Lípa 
  
pátek 19. října od 20:00 hod. 
KARAOKE NA PLÁTNĚ 
Projekce více než dvou stovek světových hitů, ale 
také pecky české popové a rockové 
scény! Večer zábavy pro vás a vaše přátele. 
Vstup volný. 
Jazz klub Píchlá Nota, Doksy 
  
sobota 20. října od 20:00 hod. 
BARBORA VAGNER TRIO 
Jazzový koncert Barbory Vágnerové, známé 
z vystoupení s J. J. Jazzmen v pražské Redutě, 
Jazz Docku a dalších místech, tentokrát 
doprovodí Pavel Šlosar na kontrabas a Jakub 
Duša na kytaru.  
Jazz klub Píchlá Nota, Doksy 
 


