VIDEO: Matej "Maco" Mackovič

Určite si už mnohí z Vás stihli pozrieť video s názvom "DH Rider Matej Mackovič". (Nielen)
Tým ostatím ponúkame možnosť pozrieť si ho na našej stránke a prečítať stručné info o tom,
ako to vlastne začalo.

Video vzniklo v spolupráci dvoch ľudí, mňa ako jazdca a Maja Prievozníka ktorý točil a strihal.
Tento nápad zbachnúť moje profilové video vznikol pri našej prvej spolupráci, keď sme točili
video do lokálnej televízie, kde Majo pracuje
http://www.youtube.com/user/youNARIAM#p/a/u/1/cSymGTw7JAw
.
Natáčanie trvalo dokopy asi 2 týždne. Bolo to dosť náročné, pretože do štvrtej som bol v robote
a svetlo už vtedy bolo iba do šiestej, takže z roboty bomby domov prezliecť sa a rýchlo do lesa,
aby sme spravili aspoň par záberov. Ku koncu som už z toho neustáleho tlačenia bol dosť
nakašu a bol som rád, že to máme hotové :D. Točilo sa v Považskej Bystrici na „vodárňach“
čo je hneď za mojím domom a mám tam asi 6 tratí, z ktorých som väčinu navrhoval ja, tak tam
veľmi rád jazdím. Vo videu nie je veľa skokov, ale nie je to tým, že by som nerád skákal alebo
to nevedel, ale keď staviam trať, snažím sa nájsť takú horu, aby som sa čo najmenej narobil a
skoky sa mi moc stavať nechce :D. Najťažšou časťou natáčania bol pre mňa určite rozhovor, zo
začiatku to bolo tažké sa stále nesmiať, ale nakoniec som čosi zo seba vypotil.
S Majom sa mi super spolupracovalo, jeho nápady sa viac-menej zhodovali s tými mojími, na
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hudbe sme sa tiež zhodli, takže nebol žiadny problém.

Na záver sa chcem v prvom rade poďakovať Majovi Prievozníkovi za dobre odvedenú prácu, a
aj mojím sponzorom a všetkým, ktorí si to video kuknú až dokonca :D

VIDEO SI MôŽETE POZRIEŤ KLIKNUTÍM SEM

Pre speedsport.sk napísal Matej "Maco" Mackovič
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