Můj100
Cordova flip
v krakovské
kvalifikaci.

Momentka
101
z mého první
odjetého
bodyvarialového
triku. Volt
v Polsku.
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že se mi nic nestalo, běžím směrem k divákům, abych jim poděkoval za podporu.
Jsem z toho všeho naštvaný a nemám náladu. Po závodě všech
pět rozhodčích odsouhlasilo, že kdybych trik ustál, dneska jsem
vyhrál. No což. Tomorrow will be better. Na podpisovce mluvím
s bratrem, který si bere s Veesou taxíka z „okouzlující“ polské nemocnice a jedou na hotel, kde se všichni setkáváme a uzavíráme
dnešek jako ne zrovna povedený #podmolbrothers večer.
Druhý den ráno vstávám a cítím, jak moje prdelka chytá padesát odstínů borůvky, rozhýbu cestou na snídani kotníček (ten
zlobí vždy ráno po těžkém tréninku či závodě) a sednu si ke stolu
k Josemu. Povyprávíme si nějaké vtipné historky, já zblajznu müsli
s ovocem a jdem na shuttle do arény. Bratr zůstává na pokoji a na
room service si objednává dobroty do postele a kouká se zafáčovaným ramenem na film. Na tréninky peče, půjde se kouknout až
na večerní event.
Druhý den na MS máme už jen dvakrát sedmiminutový trénink, a nebo si je můžete spojit do jednoho čtrnáctiminutového.
Já, celý naražený, jsem se rozhodl pro jeden, ať to svoje unavené
tělo zbytečně netrápím.
Věděl jsem, že chci zajet stejnou jízdu jako včera, ale bez pádu.
Trénink proběhl v pohodě, trochu jsem si to naflipoval, ale nedělal jsem žádné těžší triky, ze včerejška jsem věděl, co dokážu,
a přece se nebudu stresovat i při tréninku :)
Pak na hotel, dobré tři hoďky na chilling a zpět na arénu, hodinku si zahrát na opičku a jde se na to. Nejhustší byl David Rinaldo. Můj kámoš a týmový kolega z Rockstaru, s kterým jezdíme pod stejným manažerem. Na první den mu uletělo letadlo
a druhý den přiletěl až po trénincích.
Dostal tedy před kvalifikací před vyprodanou halou dvě minuty tréninku. K tomu jsme se museli všichni ostatní jezdci přimluvit u promotéra – že nám to nevadí, když dostane tento „extra“
trénink.
To je kouzlo freestyle motokrosu. Kdyby býval jeden z jezdců
před komisí MS řekl, že mu to nedovoluje, nedostal by ho. Samosebou je tam pár kluků, kteří si to v koutku duše přáli, ale při
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Stupně vítězů druhého dne v Polsku.
Libor Podmol, David Rinaldo a Rob Adelberg.

Sprcha šampanským nemohla chybět.

