
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 

 
 

Dvě bedny p ři ho řickém lou čení 
 
Jiří Brož dnes absolvoval poslední závod 300 zatá ček Gustava Havla ve 
své karié ře a domů si z něj odváží dva poháry. 
 
Montáže Brož Racing Team o uplynulém víkendu nastoupil v Hořicích k legendárnímu 
závodu 300 zatáček Gustava Havla. Již předem avizoval Jiří Brož, že to bude jeho 
poslední závod kariéry na této trati, kde v posledních deseti letech slavil mnoho 
pódiových výsledků, včetně tří vyhraných závodů. Loučení s Hořicemi vyšlo na 
výbornou, když východočeský závodník dokázal získat dva poháry. Ten první za 
druhé místo v závodě Volná do 600 ccm, ten druhý pak za třetí místo v závodě 
nejsilnějších motocyklů, tedy v závodě kategorie Volná přes 600 ccm. 
Jirka do prvního závodu skvěle vyrazil. Prakticky ihned se dostal na 2. pozici, ze které 
ve druhém kole postoupil do čela. Na prvním místě jezdil několik kol, než jej dokázal 
předjet britský závodník Michael Pearson, který nakonec závod vyhrál právě před 
Jiřím Brožem a třetím Kamilem Holánem. V závodě silnějších litrových motocyklů, do 
kterého ale Jiří Brož nastoupil se svou šestistovkou Yamahou R6, a tedy oproti 
soupeřům značně handicapován, jezdil prakticky celý závod na 3. místě, ze kterého si 
kontroloval soupeře za svými zády. Cílem nakonec projel třetí a udělal tak radost 
nejen sobě, ale i svému týmu. 
Během celého víkendu probíhala charitativní akce pro sdružení Parent Project, což je 
sdružení rodičů jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií, což jsou 
genetická onemocnění, která se projevují jako postupné ochabování svalstva. 
Prodejem triček, ale i penězi, které Jirka obdržel za umístění v závodech, přispěl 
Montáže Brož Racing Team na konto sdružení částkou 21 tisíc korun. 
 
Jiří Brož 
„Všechno to začalo někdy před patnácti lety, kdy jsem stál u zdejší trati a díval jsem 
se na závody. Říkal jsem si, jaké by to bylo, tady jezdit, snil jsem o tom tady vyhrát. 
V roce 2002 jsem si splnil sen a poprvé stál na startu hořických zatáček. Nikdy by mne 
v tu chvíli nenapadlo, že zde někdy opravdu vyhraji a nyní mohu být hrdý na to, že se 
mi to povedlo celkem třikrát. Začal jsem zde v Hořicích, když se slavil čtyřicátý ročník, 
nyní slavíme padesátileté jubileum a já zde jedu naposledy. Dnes to tedy byl můj 
poslední ročník. Nepodařilo se mi sice vyhrát, ale stál jsem dvakrát na bedně, takže 
z mého pohledu je to maximální spokojenost. Celý víkend se nám povedl, vyšlo 
počasí a motocykl díky týmu fungoval skvěle. Neměli jsme sebemenší technické 
problémy a já bych chtěl za to mechanikům poděkovat. Děkuji celému týmu a hlavně 
mému tátovi za to, že jsem zde mohl deset let závodit na tak skvělé úrovni. Bylo to 
krásných deset let, ale vše jednou končí a můj konec v tomto závodě přichází 
v letošním roce. Krásné loučení zvýraznila i naše práce pro sdružení Parent Project. 
Podařilo se nám prodejem triček a penězi za umístění v závodech, pomoci těmto 
dětem částkou 21.000,- Kč. Ještě jednou děkuji celému týmu, ale i našim partnerům, 
za tento velmi podařený víkend. Závod 300 zatáček Gustava Havla je jedním 
z vrcholů motocyklové sezony v naší republice, jeho jméno již mnoho let patří 
mezi velmi nahlas vyslovované i v zahraničí a já přeji pořadatelům aby jim 
takto skvělé závody vycházely ještě mnoho dalších let.“ 
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