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Na zépér vystoupili divaV úvodu seznémil moderé- hemZilovéelami.
delnici z Chebu se scénkou o
tor Roman Kotilínek piítomla," Èekla Kvéta Petiikové z svatém Bernardu a templàné divéky se Zivotem svatého tektuie, rekonstrukci a piiBernarda a Èédem templóf- pomenul, jakà iemesla jsou Nové Role. Jednim z mÍst, iích a své sborové choréIy a
kam mífily nejvíce zraky pií- spirituéIy piedvedli La Dolce
skÍch rytírù. PiipomnéI, Ze zde k vidéní. NékteiÍ zde byli
zcela poprvé. ,,MusÍm iict, ze tomnich, byly Zivévòely. Spo- Vita. Poté se poiadatelé s nébyl zhruba dvacet let po smrti
svatoÈeÒensamotnym pape- na zdejSim statku jsme jeété lek vÒelaiù z Lokte je zde méI v5tévniky rozlouòili a pozvali
je na pfi5tí akce, které se bunebyli. Dnesjsme tu poprvé a na ukézku ve sklenèné vitrÍZem.Promluviltaké o historii
statku, jeho pùvodnÍ archi- zajimíme se o tradiòniiemes- né. Hlavnè déti dychtivé sle- dou na statku Bernard konat.
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