
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 

 
 

Dobrá v ěc se poda řila 
 
Montáže Brož Racing Team získal b ěhem letošních 300 zatá ček Gustava Havla dv ě 
pódiová umíst ění, navíc p ři charitativní akci vybral víc jak 45 tisíc korun. 
 
Na legendárním přírodním okruhu ve východočeských Hořicích se o tomto víkendu konal 51. ročník 
závodu 300 zatáček Gustava Havla. Tým Montáže Brož Racing do Hořic přijel s cílen získat co nejlepší 
možný výsledek, ale i udělat pořádný kus charitativní práce při podpoře Parent Projectu, což je sdružení 
rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily s genetickým onemocněním svalové dystrofie. Díky vyjetým 
prémiím, prodejem triček, ale i dalším aktivitám týmu, se nakonec podařilo pro Parent Project 
nashromáždit 45.984,- Kč, které pomohou dětem v jejich již tak dost těžkém životě. 
Dobrou práci odvedl tým i v samotných závodech, pro které angažoval zkušeného Kamila Holána. Ten 
nastoupil do závodu kategorií Volná do 600 a Volná přes 600. Ve slabší kategorii do 600 zajel Kamil 
v sobotních kvalifikačních trénincích čas 2:21,961, což znamenalo celkové 3. místo, když ztráta na 
nejrychlejšího činila pouhých 0,576 sekundy. Po pádu Ira Michaela Pearsona, který se díky zničení 
motocyklu nemohl postavit na start, se Kamil pro startovní proceduru posunul na druhou pozici. Z ní 
dobře rozjel závod, když několik úvodních kol jezdil na druhém místě. To sice neudržel až do cíle, když 
byl předjet Patrikem Vostárkem, nicméně i třetí místo za vítězným Markem Červeným bylo výborným 
výsledkem. 
Závěrečným závodem celého programu byl souboj jezdců s litrovými závodními motocykly. V této 
nejsilnější kategorii získal Kamil Holán v barvách Montáže Brož Racing Teamu pole position, když jeho 
kvalifikační čas měl hodnotu 2:18,823. Do závodu Kamil skvěle odstartoval, ale na vedoucí pozici vydržel 
pouze v prvním kole. Pak ho Pearson předjel, a i když se český jezdec snažil rozjetého Ira udržet, projel 
nakonec cílem na druhé pozici. Nicméně tímto výsledkem získal jezdec týmu Jiřího Brože post nejlepšího 
českého závodníka víkendu a vnesl tak spokojený úsměv nejen do své tváře, ale i do tváří všech členů 
týmu. 
 
Kamil Holán 
„Byl to skvělý víkend. Dali jsme se dohromady s Jirkou Brožem, který mi připravil skvělé zázemí a 
skvělé podmínky. Dobře nám vyšly tréninky, po kterých jsem měl v litrech pole position. V šestkách 
jsem startoval ze druhé pozice. V závodě šestistovek jsem se sice necítil moc dobře, ale byla z toho 
bedna, takže perfektní. V litrech to byl nádherný závod. Sice nás porazil Michael Pearson, ale i tak to 
bylo perfektní. Rozhodně jsem spokojený. Byl to parádní víkend.“ 
 
Jiří Brož, majitel týmu 
„Já jsem spokojený nejen s výsledky, ale i s tím, jak Kamil vystupoval za celý tým, jak nám 
pomohl v podpoře Parent Projectu. Pro děti jsme získali celkem dost peněz, což byl náš další 
cíl. Odjíždíme s dobrým výsledkem na trati i s dobrou prací pro děti postižené svalovou 
dystrofií. V dobročinné akci jsme toho udělali co nejvíc, což pro nás je na celém hořickém 
víkendu to nejdůležitější.“ 
 
 


