
 

 

POZVÁNKA NA ČTENÍ PRO MALÉ I VELKÉ 

 

Klub malých Dubáčků zve nejen rodiče s dětmi dne 5.3. od 15h do klubíku v budově knihovny v Luční 

ulici, počet míst omezený, vstup dobrovolný. Akci opět podpořilo Město Dubá a Městská knihovna 

Dubá. 
 

 

Již podruhé se chystám do vašeho malebného městečka, abych 

společně s vámi a mými oblíbenými knížkami strávila příjemné 

odpoledne. Po herečce a spisovatelce Lubě Skořepové bude tentokrát 

mým hostem publicista, moderátor a herec Milan Šimáček, kterého u 

vás znáte mnohem lépe, než mne. 

 

Vzpomínáte ještě na loňskou pohádku o tatínkovi, který zkrotil 

splašená zvířata? I tentokrát jsem pro vás vybírala pohádkové 

příběhy z knížek Tatínek není k zahození a Tatínek 002, které napsal 

spisovatel, režisér a herec Arnošt Goldflam, k nimž kolega Milan 

Šimáček přidá něco historek a postřehů. Můžete se ale také těšit na 

malou ochutnávku z moudrých a laskavých povídek Ivana Krause. 

 

Věřím, že se vám náš výběr bude líbit. 

Petra Dolanská 
 

 

 
 

Dubá mi byla dlouhá léta magnetem. Zrovna po dokončení filmů 

Tankový prapor a Černí baroni, v nichž jsem ztvárnil vděčné role 

lidových typů vojína Vaty a rotného Soudka, jsme s rodinou začali 

chalupařit v Rybništi u Krásné Lípy. Tudíž jsme přes vaše městečko 

cestou z Prahy pravidelně projížděli. Nejprve mě zaujal impozantní 

kostel, později se jako lákadlo přidalo nedaleké Máchovo jezero a pro 

zpestření jsme začali jezdit přes Kokořínský důl. A udělali první 

zastávku, druhou, další...  

Váš region jsem si zamiloval, stejně jako celou litoměřickou diecézi. 

Loni v červenci jsem na Vrabcově moderoval noblesní třídenní oslavu 

životního jubilea Ing. Stanislava Kolba, majitele Dědova mlýna, a při 

nedělní mši se osobně seznámil s Mgr. Milanem Mordačíkem, vaším 

duchovním správcem. Díky jeho pozvání jsem měl tu čest v září 

spoluprožít slavnost výročí vysvěcení chrámu, kterou celebroval váš 

biskup Mons. Jan Baxant, a teď se tedy připravuji na slavnost čtení 

pro nastupující generaci. Věřte, těším se k vám. 

                      

Milan Šimáček 

herec a publicista 

  

Z filmů: Blázni a děvčátka /za ztvárnění titulní role mentálně retardovaného blázna Pepíčka  získal na dvou 

festivalech cenu za nejlepší herecký výkon/, Labyrint, Tankový prapor, Černí baroni, Kožené slunce, 

Fatherland, Obsluhoval jsem anglického krále.  

TV seriály: Policajti z předměstí, Dvaadvacítka, Na lavici obžalovaných justice, talk-show Jana Krause 

Další, prosím! 

Z knih: Nestačím se divit, Příběhy slavných hostinců, Stavitelé chrámu poezie. 

Pravidelný porotce mezinárodních filmových festivalů: Berlín, Karlovy Vary, Varšava, Zlín, Trenčianské 

Teplice. 


