
PhDr. Milan Novák - životopis 

Milan Novák se narodil 9. června 1954 v Benešově, ale již v šesti letech se s rodiči 
přestěhoval z Načeradce pod Blaníkem do Brandýsa nad Labem, kde žije se svou rodinou 
dodnes.  

Po maturitě na brandýském gymnáziu chtěl studovat malířství a podal si přihlášku na 
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Neuspěl, a tak vystudoval obor reklama a 
propagace, který nově otevírala Žurnalistická fakulta Univerzity Karlovy. Malování se stále 
věnuje ve volném čase a již měl celou řadu výstav svých děl. 

Po studiu pracoval v 80. letech pro agenturu Pragokoncert, která tehdy zajišťovala 
vystoupení československých umělců v zahraničí a naopak. Díky této práci poznal spoustu 
zajímavých osobností např. populární italskou popovou kapelu Ricchi e Poveri či bubeníka 
Buddy Riche. 

V roce 1987 poskytl v USA, kde domlouval vystoupení československých hudebníků, 
novinářům rozhovor bez souhlasu nadřízených, který ho nakonec stál jeho pracovní pozici. 
Další dva roky pracoval se zvířaty u cirkusu, kde se mimo jiné staral i o mláďata tygrů. 

Po roce 1989 podnikal v uměleckém řemesle, zvláště pak designu nábytku. Hodně se 
angažoval ve veřejném dění a když mu byla v roce 2003 nabídnuta pozice vedoucího odboru 
kultury a cestovního ruchu v Brandýse na Labem, přijal ji. Díky tomu se podařilo opět obnovit 
tradici staroboleslavských Svatováclavských poutí, vznikla historická akce Audience u Karla I. 
a velké rekonstrukce se dočkal brandýský zámek. Ve funkci skončil roku 2015. 

Milan Novák má mnoho zájmů a šlo by ho označit za výtvarníka, designéra, historika, 
vydavatele i spisovatele. Je autorem či spoluautorem mnoha knih a článků, často 
zaměřených na významné osobnosti středního Polabí a města Brandýsa nad Labem – Staré 
Boleslavi. 

 Jeho oblíbeným tématem je život posledního českého krále a rakouského císaře Karla 
I. a Habsburkové vůbec. Je též členem řady spolků např. Matice staroboleslavské. 

Za svou práci obdržel řadu ocenění. V roce 2009 mu papež Benedikt XVI. udělil Řád 
sv. Řehoře Velikého a dnes je dokonce držitelem komandérského kříže. Kromě toho je 
držitelem Pamětního kříže blahoslaveného Karla I. Rakouského či Záslužného kříže Rakouské 
republiky. Stojí též v čele české komendy Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-
Lotrinského.1 

 

 

 

 
Životopis vypracovali žáci ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Horvátová Anna, Klepiš Štěpán, Malinský Petr, Vaňousková Veronika 


