POZVÁNKA

MĚSTSKÉ DIVADLO VARNSDORF
vás v cyklu setkání se zajímavými lidmi našeho regionu
zve na zářijový pořad

„NA SLOVÍČKO“
Hosty jsou varnsdorfští profesionální hasiči a záchranáři

JOSEF KROUPA
a JAN ŠEPS,
členové stříbrného družstva v nejnáročnější kategorii
nejprestižnější hasičské soutěže na světě
v kanadském Vancouveru 2009.

Zajímavé zážitky z přípravy, cesty a náročné zahraniční
soutěže ve vyprávění s promítáním a besedou
s publikem.

V pondělí 21. září 2009
od 18,00 hodin v malém sále Městského divadla
Varnsdorf

Vstupné dobrovolné

Varnsdorfští hasiči Josef Kroupa a Jan Šeps se ve dnech 31. 7. až 9.8. společně s
dalšími pěti kolegy z Ústeckého kraje zúčastnili Světových hasičských a
policejních her v kanadském Vancouveru.
Přestože po celou dobu více jak ročních příprav i na samotných hrách velmi
úspěšně a důstojně reprezentovali své město, územní odbory, Ústecký kraj a
celou Českou republiku, nebyli nominováni do oficiální české výpravy a jeli tzv.
„na vlastní triko“. Zůstali tak ve stínu oficiální reprezentace, ale v jednotlivých
sportovních disciplínách se situace obrátila. Naši borci se v jednotlivcích
zúčastnili jízdy na horských kolech, TFA a řeckořímském zápase. Celý tým své
síly předvedl ve štafetě. To vše v nejsilněji obsazené kategorii 35 – 39 let. Dobrá
příprava doma, rychlá aklimatizace a následný trénink na místě se vyplatil. V
královské disciplíně „Ultimate Firefighter" obsadil Josef Kroupa skvělé páté
místo, následovaný Janem Šepsem na místě sedmém, další člen týmu v kategorii
Grand Master (nad 50 let) vybojoval stříbrnou medaili, zatímco prvního z členů
české oficiální reprezentace nalezneme až na místě devátém. V horských kolech
„Cross Country Bike" byla trať velice náročná - Josef Kroupa dojel na místě
desátém a Jan Šeps na místě jedenáctém. Nutno však podotknout, že na
předcházejících místech se nacházel pouze jeden hasič, zbytek účastníků byl z
policejních řad. Ve štafetě se celý tým umístil na druhém místě, o jedno místo
výše, než oficiální reprezentace. Další členové týmu získali dvě zlaté a jednu
bronzovou medaile v řeckořímském zápase a 12. místo ve výběhu do
mrakodrapu s plnou hasičskou zátěží. Celou soutěž provázela nádherná
atmosféra od monstrózního zahájení až po poslední den soutěží. Celý tým se v
současnosti začíná připravovat na další ročník her, který se uskuteční v roce
2011 v New Yorku. To vše by však nebylo možné bez řady sponzorů, ke kterým
se zařadilo i naše město a kterých si zúčastnění velice váží a děkují.
(Převzato z VDF stránek – JS a MŠ)

Účast ve světové soutěži podpořili:
MĚSTO VARNSDORF * QUICK BUS * RETOS * NF RACING * CROSS
* ÚTES * JA.GA * NOPROSU – JOSEF ŠUSTA * M – STUDIO *
SHOCK – BIG ENERGY * AUTOSERVIS R. BEČVÁŘ * CROSS
JEANSWEAR CO. * SYTRA * TEPLÁRNA A.S. * POLYMUR S.R.O. *
LÉKÁRNA ŠMÍD * TECHMA MATUŠEK * ELEKTROPOL * TO&MI *
VÁCLAV MORAVEC * STANISLAV HOCKO * MARTIN POSSELT *
JIŘÍ NĚMEČEK * JIŘÍ KOUTECKÝ * MILAN KRAJČOVIČ * TOMÁŠ
ZAJÍČEK * MICHAEL ŠATNÍK *

