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PAVEL NOVÁK 1944-2009

VELKÝ FANOUŠEK HOKEJE

Pavel Novák (10. března 1944, Přerov – 11. února 2009, byl český, respektive moravský zpěvák, skladatel, hudebník a spisovatel, který se stal
známým v šedesátých letech minulého století. V šedesátých letech se
podílel na prosazení rockového mužského pěveckého stylu. Měl zásluhu
na uplatnění češtiny v populární hudbě.
Po maturitě na gymnáziu v Přerově (1962) studoval na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (biologie, tělesná výchova). Absolvoval v roce 1967. Zpívat začal v roce 1961 se souborem tradičního jazzu Dixiland Přerov. S tímto souborem pořídil v roce 1962 svoji první rozhlasovou nahrávku. Krátkou dobu zpíval i s orchestrem Alfa. V roce 1964 byl jedním ze spoluzakladatelů skupiny Synkopa. S touto skupinou natočil v roce 1966 velice úspěšnou píseň Vyznání. V rozhlasové Houpačce překonala tato píseň všechny dosavadní rekordy. Začal působit
nejen jako zpěvák, ale i jako skladatel a textař. Postupně dostal nabídky k
natáčení s Ostravským rozhlasovým orchestrem, či s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu (TOČR). V roce 1967 zakládá vlastní skupinu Vox. S tímto hudebním seskupením natočil celou řadu hitů
(Asi, Chodím, Viktoria...). S Voxem působil Pavel Novák zhruba 10 let a
poté založil skupinu Proto. V ní se obklopil mladými rockovými hudebníky
a natočil s nimi mimo jiné i úspěšnou skladbu Morava. Od počátku devadesátých let vystupuje s vlastní skupinou Family a velkou část svých koncertních aktivit směřoval na koncerty pro děti. Za více než 40 let působení
na domácí hudební scéně vystupoval a natáčel prakticky se všemi špičkovými domácími orchestry.
Pavel Novák podlehl rakovině prostaty v přerovské nemocnici 11. února 2009

D Ů L E Ž I T Ý M O M E N T ? M Ů J Z B Y T E Č N Ý FA U L , K T E R Ý P O R U B A P O T R E S TA L A , L I T O VA L M AT Ě J B L I N K A
Dvakrát již byli hokejoví Zubři během letošního play-off venku úspěšní, ale třetí střetnutí, které zahájilo semifinále s Porubou, přineslo těsnou porážku. Na ledě dalšího soka nebyl přerovský tým o nic horší, svedl s Ostravany vyrovnanou partii, v
závěru ale domácím pomohla větší dávka štěstí. Za zápasem se v rozhovoru ohlédl Matěj Blinka, po jehož faulu Poruba
obrátila skóre na 2:1. Druhý gól výběru trenéra Sršně byl rozhodující, odpověď Zubrů už pak totiž nepřišla. V semifinále play-off
se pořadatelství otočilo, proto výhodu domácího ledu drží porubské mužstvo. Ostravané ji zužitkovali, a tak Zubři po pátečním
duelu ztrácejí. “Je to škoda, protože vstup do zápasu byl hodně
dobrý, ale potom jsme trochu přestali hrát, čehož Poruba dokázala využít. Ke všemu měla maličko blíž a puky se k hráčům
soupeře hodně odrážely,“ začal s hodnocením duelu útočník
Matěj Blinka.
Úvodní dějství patřilo jednoznačně Přerovu. Domácí působili na
ledě zakřiknutě, ale modrožlutí ospalejší hru soupeře využili
gólově jen jednou. Po změně stran už se RT TORAX do Zubrů
opřel. “Tím začátkem jsme se možná trochu uspokojili, že to dál
dobře půjde. V kabině Poruby samozřejmě muselo něco během
přestávky proběhnout. Určitě si měli co říct, protože pak na nás
hodně vletěli a byli možná trochu i lepší,“ pokračoval Blinka.
K vyrovnávací trefě bíločervení přidali ve třetí části ještě druhou, tentokrát z přesilové hry. “Ten můj zbytečný faul v útočném pásmu byl určitě hodně důležitým momentem. Poruba ho totiž potrestala gólem na 2:1,“zklamaně hlesl přerovský
útočník. Početní výhoda se několikrát naskytla i Přerovu, ten správný efekt však ani jedna z nich neměla. “Soupeř na nás
byl asi připravený, protože dobře napadal a podle toho naše přesilovky vypadaly. Tím, že nás to rozhodilo, nebyly zrovna
ideálně sehrané.“
V posledních minutách se však Porubští ještě hodně třásli, aby těsný náskok uhájili. Kolem Radka Tihláře létal jeden kotouč za druhým, ale za jeho záda se nedostal. Ani v power play, které bylo zesílené přesilovkou. “Bylo tam celkem dost tečovaných střel. Několikrát se třeba puk odrazil do brankáře, který ani nevěděl, jak ho chytil. Je to škoda, že tam něco v závěru nespadlo,“ litoval hráč s patnáctkou na dresu.
Po těsné porážce jsou nyní doma na tahu Zubři. O vyrovnání stavu semifinálové série se bude hrát již v neděli.“Předpokládám, že nás fanoušci doma poženou a to nás určitě vyhecuje. V neděli chceme jen výhru,“ dodal na závěr
útočník Matěj Blinka.

Junioři doma v omlazené sestavě potrápili Hradec, zápas ale těsně prohráli
Finálová část už se blíží k závěru také v prvoligové soutěži juniorů. Zubrům poslední dva zápasy příliš nevyšly, a tak chtěli
doma s Hradcem Králové zabodovat. Proti Lvům nastoupil tým Zubrů s dost omlazenou sestavou, kterou tvořila jedna pětka staršího dorostu. Ani vedení však nevedlo k úspěchu, Přerov i přes hodně bojovný výkon nedokázal na Hradec najít recept a prohrál těsně 2:3.

HC ZUBR Přerov - Královští lvi Hradec Králové 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 9. Kebza, 54. Kebza (Šnirc, Hradil) – 14. Nedvídek (Procházka, Jebavý), 28. Nedvídek
(Procházka), 45. Procházka (Kastner). Rozhodčí: Doležel – Bubela, Loun. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V
HC ZUBR Přerov: Dohnal – Adámek, Tomiga, Šťastný, Kundrátek, Metelka, Duda, Podepřel – Kubal, Siegel, Kebza – Běhal, Šnirc, Hradil – Pecha, Müller, Tomaník – Němec

NEZPOMEŇTE. VE ČTVRTEK 27.3.2014 PŘÁTELSKÉ
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ ČESKO—SLOVENSKO ŽEN.

