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All Free Porns   

Vimperský odchovanec Petr Had (profil hráče na hokej.cz ), který v současné době působí v
mládežnické  akademii Bílých tygrů Liberec, odehrál v dresu ČR do 18 let tři  mezistátní utkání
proti týmu Ruska (3:1, 2:4 a 2:5).

  

  

1) Přibliž nám Tvojí dosavadní kariéru? 
S hokejem jsem začal v 6-ti letech ve Vimperku. Rád na to vzpomínám, měli jsme úžasnou
partu. V té době  mě trénoval můj taťka a byl na mě hodně přísný. To je vlastně i teď. Na konci
čtvrté třídy se Vimperk spojil se Strakonicemi a až do osmé jsem hrál tam. Do mladšího dorostu
jsem přešel na hostování do Písku a po roce jsem přestoupil do Liberce, kde hraji do teď.
Sezónu jsem začal za kategorii U18, což je vlastně starší dorost a už mám odehrané i dva
zápasy za juniorku. Teď naposledy jsem byl nominovaný do České reprezentace U18 na
trojutkaní proti Rusku v Příbrami.
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http://www.freepornhq.net/all-free-porns
http://www.hokej.cz/hrac/51731?t=a5nrjrt76mzqu4qqeiw10voxajd64gw5z1m56168ygwiesyk3o5pske
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2) Jak jsi spokojený v akademii Bílých tygrů ?Jaký máte denní rytmus?
V akademii jsem zatím také spokojený, jsou tady skvělé podmínky pro to, aby se každý hráč
posouval dál a dál a i na ledě dostávám dost prostoru. Co se týče denního rytmu, tak máme
každý den minimálně jeden trénink na ledě, ale vždy to doprovází před ledem trénink na suchu,
většinou v posilovně, jednou v týdnu máme ranní trénink před školou a trénink před zápasem
máme místo suché přípravy video rozbor. A když je volný víkend, tak si každý hráč dělá něco
individuálně, co potřebuje, což je většinou v neděli, jelikož pátek a sobota se hraje.
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  3) Co říkáš na nominaci do ČR U18?Tak jak už jsem zmínil s nominací jsem spokojený. Je to pro mě obrovská čest si na sebe oblécireprezentační dres, zahrát si s nejlepšími hráči u nás a okusit světový hokej.   4) Popiš nám tři přátelská utkání proti Rusku, jaké máš pocity z těchto utkání? Myslím, že to byly dobré tři zápasy, všichni tam nechali na ledě všechno a mně se hrálo dobře amyslím si, že jsem ty tři zápasy odehrál dobře i když se vždy dá hrát líp. Nejpovedenější byl asiten první, kdy jsme vyhrály 3:1. Po té jsme odehráli další dva slušné zápasy, bohužel s horšímkoncem. Ale prostě pro mě je skvělé zkusit jiný hokej než, se kterým se setkám tady u nás vČesku.  

    5) Jakým směrem by se měla ubírat tvoje další kariéra?Dalším cílem je teď pro mě se zkusit dostat do další nominace, pomoci týmu se dostat co nejdálv soutěži a poté možná i přejít do starší kategorie nebo zkusit hokej v zahraničí, ale to je ještěmoc dopředu.  
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