
Scénář k nahrávce ze dne 30. 11. 2021 
 
Anna: Milí posluchači, znáte někoho, kdo je nositelem řádu sv. Řehoře nebo čestným občanem 
Tennessee? My ano. Poslouchejte dál! 
 
Anna: Milan Novák se narodil roku 1954 v Benešově. Od 6 let dodnes už žije v Brandýse nad Labem. 
Po maturitě se chtěl stát malířem, ale na UMPRUm nebyl přijat. Proto vystudoval propagaci. 
Malování obrazů však zůstalo jeho oblíbeným koníčkem. 
 
Veronika: V 80. letech pracoval v Pragokoncertu, agentuře, která zajišťovala vystoupení umělců. Tam 
poznal řadu zajímavých lidí, třeba legendárního bubeníka „Buddy” Riche. 
 
Citace: „Toho já jsem provázel v Praze strašně rád, protože to byl naprosto neuvěřitelný bubeník. Já 
jsem hrál celá léta muziku, takže to my jsme se tam tehdy sešli, všichni bubeníci, co kde byli. Žižka, 
Dominák, všichni. Tam jsme stáli takhle vzadu na balkoně za tím „Buddy” Richem a zezadu jsme mu 
koukali na ruce, jak on prostě hraje. A všichni byli hotoví. Ti kluci, třeba Šprun, který hrál ve 
filharmonii, tak říkal: „Já jdu domů a já to rozšlapu.”  
 
Štěpán: Když v roce 1987 domlouval koncerty v USA, poskytl zdejší televizi rozhovor bez souhlasu 
nadřízených, což ho stálo kariéru a byl kvůli tomu z Pragokoncertu propuštěn. Ale nakonec nelitoval a 
dokonce za své kulturní aktivity obdržel čestné občanství státu Tennessee.  
 
Veronika: Pan Novák je věřící, a proto se po roce 2000 rozhodl znovu obnovit  tradici národních 
svatováclavských poutí ve Staré Boleslavi. Ty v roce 2009 navštívil sám papež Benedikt XVI. 
 
Citace: „Ve chvíli, kdy mě tohle nějakým způsobem napadlo, tak jsem samozřejmě přemýšlel o tom, že 
ta pouť bude takzvaně národní v momentě, kdy tu mši svatou, jestli víte, co to znamená, co to obnáší, 
bude sloužit pražský arcibiskup. Protože do Staré Boleslavi za těch let slávy pražští arcibiskupové 
zajížděli. A to si představte, že když jsem nejvíc uvažoval, jak to celé navléknout, tak jsem potkal 
pátera Kelnara, který byl kněz ve Staré Boleslavi, a ten mě zastavil a říká: „Mám vám vyřídit 
pozdravení od našeho pana arcibiskupa a byl by rád, kdybyste ho navštívil. On by s vámi chtěl o 
něčem mluvit.”  
 
Petr: Tehdejší arcibiskup, kardinál Vlk, konání poutě podpořil. Aby ne, když měli oba stejný nápad. 
 
Petr: A odměna? V prosinci 2009 převzal z rukou kardinála Vlka Řád svatého Řehoře Velikého, který 
mu papež Benedikt udělil.  
 


