
Na šeku pro dva postižené chlapce se podíleli i 
motorkáři
Česká Skalice /FOTOGALERIE/ - Na charitativní akci Tropická pouť, která se konala ve městě 
Boženy Němcové, se návštěvníci bavili i pomáhali...
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Krásné letní počasí, které o minulém víkendu lákalo spíše k vodě, přálo i letošní čtvrté Tropické 
pouti na břehu Rozkoše u restaurace Tropical. Stejně jako v předchozích ročnících byla hojně 
navštívená pouť zasvěcená charitě. Patronát nad ní v sobotu předal hlavní pořadatel Michal Ulrich 
zpěvačkám Kláře a Veronice Zaňkovým, známým z pěvecké soutěže SuperStar, a hudebníkům 
skupiny Pearlštejn z Velkého Meziříčí.

„Na naši akci jezdí už čtyři roky a pomáhají tím, že si za své vystoupení nikdy nic neřekli. Já si toho 
velmi vážím a moc mě to těší,“ řekl Ulrich. Ten společně s Michalem Mevaldem, zástupcem jedné 
realitní kanceláře, předal šek v hodnotě 20 tisíc korun postiženým chlapcům Petru Horáčkovi a Janu 
Matějíčkovi.

Zajímavostí je, že na pouť přijeli klubově organizovaní motorkáři na tříkolkách zvaní trikeři, kteří 
mezi sebou vybrali polovinu částky, a další dva a půl tisíce korun neorganizovaní motorkáři.

Peníze na zaplacení asistenta
Už v minulém roce byl jeden z dvojice, Petr Horáček, který část letošní pouti spolumoderoval, 
obdarován deseti tisíci korunami. Tyto peníze využil na to, aby se mohl denně dopravovat do školy. 
„Děkuji všem, kdo nám oběma darovali peníze. Letos je použiju na zaplacení asistenta,“ prohlásil 
Horáček, řekl přítomným rozverný vtip a dal jim hádanku okořeněnou černým humorem. „Víte, co 
se stane ze Sněhurky, když do ní uhodí blesk? Popelka,“ prozradil pointu malý vozíčkář.

Předání šeku nebyly jediné peníze určené k dobročinnému účelu. Návštěvníci, kteří pouť navštívili, 
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mohli během tří dnů do několika pokladniček rozmístěných v areálu přispět dobrovolnou částkou. 
Několik tisíc korun bude věnováno zdejšímu Ústavu sociální péče. „Přesnou částku budeme znát až 
po skončení pouti v neděli večer,“ řekl Ulrich.

Charitativní Tropická pouť se nesla v radostné atmosféře. K tomu přispěly nejen četné pouťové 
atrakce, ale především vystoupení řady kapel. Vrcholem byl sobotní koncert českoskalické legendy 
The Ňadras, která slaví 35. výročí své existence. „Milujeme Ňadras,“ nechala se slyšet skupinka 
zdejších žen v nejlepších letech, které si říkají Hedy. Těsně před vystoupením rockové ikony se 
ozdobily podprsenkami, které potom z kotle před jevištěm házely na překvapené muzikanty. Při 
vystoupení Ňadras nechyběli tradičně ani plivači ohňů a koncert zakončil velkolepý ohňostroj.
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