
Tragédie na stavbě
K neštěstí došlo v odPoledních ho-
dinách v pátek 29. května na stave-
ništi v PraŽské ulici v Berouně-Zá.
vodí. Padesátiosmileý dělník zde
při montáŽi příčky šlápl do prázd-
na a zřítil se do čtyřmetrové šachty.
Muž byl na místě mrtl^,i. -red.

Berouňáci pomáhají africkým sirotkům
Předevšim hosté z Berouna a okolí tvo.
řili základ mezi návštěvníky charita
tivního večera, který pořádal ve středu
27. května v praŽském hotelu Marliott
berounský podnikatel |iří Pergl.
lkn založelá nadace One more Day

BikeMaraton již v neděli for Children má pomoci jednomu

V neděli 7. čeryna odstartuie z be. í ffi..|!ff'i|"Ífi.ťŤý^1"'ff":J:::
.ounského Husova náměstí v pořadí ve vl^i 385 0oo korun siv Praze osobně
iiŽ čtvÍtý Iočník závodu horslofch kol převzala jeho ředitelka Helen Gathogo.
nazvaný Berounsý BikeMaraton' nad Celý večer !'tipně moderoval další Be
nimž převzalo záštitu město Beroun.
Pořadatelé opět připravi]i dvě trasy' 40 ;:]$.*:i #n'#i:l.T.'ffi:;
a 80 km. Pro dětské kategolie isou ur paneláku v berounské Branis]avově
čeny trasy l a 2 km, které vedou okolo ;[ci. ,'Díl9 PergloÚm jsem měl první
Husova náměstí- -js- brigádu. Myl jsem jim totiŽ na parko-

Vlak se srazi! s autem 
višti před barákem auta' UŽ tehdy iich
měIi hodně,.. připomněl na večeru se

o obrovském štěstí můŽe mluvit řidič, smíchem Leoš Mareš. Leila Abbasová
kterýjel v neděli 31. května před poled zase dodala, Že příliš nevěřila v úsoěs-
nem přes Že|ezniČni přejezd v Hýskové nost tohoto proFktu a o to vice je mile
u hibitova. Zadnitást aulomobilu tol iŽ překvapena jak run8uje' v rámci veťe.
zach}ril ploiížděiicí osobní vlak, kte- ra' na němŽ nechyběl například další Moderoýaní charitatíýního večera, který pořádal betounsý podnikatet ]iří Pergl, se
rý řidič přehlédl. Důležitéie' že vše se Berouňák Viktor Korček se svoji keň zhostil morlerótot Leoš Mareš. Na Íotógrafi oběma příhlíži patronka večera Leila
obeš]obezzranění.-re i l 'skoupřítelkyní, jenŽsháníPrct!toaÍ--Abbasovd'

rickou zemi staré brýIe, které tam ještě
dělají hodně sluŽby, r7stoupili i zpěváci
Michal David a Anna K. Mimochodem
steině jako Leoš se vzdali honoráře
a bylo na nich vidět, jak je Pťomítaný
film z keňského domova opravdu vzal
u srdce.
A ted to nejdůležitejší' kdo by ješ-
tě chtěl pomoci keňským sirotkům,
z nichž většina je nakažena nemocí
AIDS, může svůj příspěvek poslat na
zvláštní účet 403424369/0800. o da-
rované peníze se stará přímo ředitelka
Helen Gathogo, která chce z prvních
příspěvků především Pořídit sunar
pro nejmenší' domácí zvířata na mlé-
ko, léky a ošacení.
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Kralovský průvod bude letos skromnější


