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PIETNÍ AKT NA ŠACHTĚ MAYRAU – Kladno 9. června 2012 foto: Pavel Horešovský

PSANÍČKO OD PŘÁTEL Z RODINY ŘÁPKOVY – Bořanovice 4. června 2012
V předvečer smutného výročí zdravím všechny
občany a příznivce Vaší obce Lidice a jmenovitě
Tebe Zdeňku. Na základě telefonického hovoru
s mým tatínkem Ti tímto posílám text, který zazněl před uvedením písně Lidice při Májových
oslavách pořádaných 8. května 2012 v Bořanovicích.
Tatínek, jehož kapela Bořanka letošního roku

oslavila pětatřicet let od vzniku, připravil
do hudebního pořadu ty písničky, které se váží
svým pojetím a textem, či mají co dočinění s výročími vztahující se k roku 2012. První výročí
bylo věnováno právě vaší obci Lidice.
V příloze posílám dvě fotografie - Pomníku
v Bořanovicích a kapely Bořanka.
S vroucným pozdravem za rodinu, Libor Řápek
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• Vážení a milí, máme tu výročí, a to ne zrovna
radostné. Je to již 70 let, co byla vypálena obec
Lidice. Před nedávnem občané Lidic sháněli
písně o své obci. Protože s touto obcí nás pojí
přátelství, tak hudebníci naší kapely Bořanka
natočili na CD několik písní pod názvem „Lidice
- žijí v našich srdcích a písních…“ a odvezli
do knihovny v Lidicích.
Knihovník, pan Zdeněk Fous, který je velkým
přítelem Bořanky, je rozdal a jedno CD předal
i do Památníku. My Vám jednu z těchto písní
zahrajeme. Slova napsal Libor Řápek a zazpívá
ji náš harmonikář. Její název zní „Lidice“.
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Při Májových oslavách v Bořanovicích byl položen věnec k pomníku na návsi a tím uctěna
památka obětem světových válek za hudebního
doprovodu a hymny od kapely Bořanky. Poté
starostka obce pozvala příchozí občany
do místní restaurace. K poslechu a dobré
náladě zde kapela Bořanka, která reprezentuje
obec nejen svým názvem, ale především
českou písničkou, rozdávala radost všem
přítomným.
Hosty
pořadu
dále
byli
„HARMONIKA DUO Renata a Josef Pospíšilovi“
ze Šťáhlav, kteří přijeli nejen „Za vesnickými
muzikanty“, a také zpěvák Jiří Škvára.

VÍTĚZOVÉ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE LIDICE PRO 21. STOLETÍ BYLI VE ŠTRASBURKU
text: Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky, foto: Hana Chmelíková, Památník Lidice
Vítězové vědomostní soutěže Lidice pro
21. století, pořádané Památníkem Lidice, se
na pozvání europoslance Vladimíra Remka
podívali
do
Evropského
parlamentu
ve Štrasburku. Zde se seznámili jak
s fungováním a strukturou této instituce, tak byli
přítomni zasedání EP, kde se právě projednávalo stanovisko EU k současnému konfliktu

v Sýrii. Mimo tuto návštěvu studenti zhlédli také
historické město spolu se středověkou
katedrálou, kde mohli vidět nejdůležitější
památky středověkého sochařství a architektury
tohoto regionu, navštívili také muzeum hutě této
katedrály, kde zároveň probíhala výstava
jednoho z nejdůležitějších pozdně středověkých
sochařů, Mikuláše z Leydenu.

