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Pbeň 0 TrOOédll

Lidič
V polovině února 2005 jsem se jako muzikant z Bořanovic telefonicky obrátil na lidického knihovníka pana Zdeňka
Fouse a dotazoval se, zda nezná text písně o tragédii olrce Lidice, kterou hrár,ali lidoví muzikanti, převáŽně harmo-
nikáři.
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J Ústřední hudba Arnády ČR při pietním aktu v Lidicích v roce 20]3
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řiznal se, že nikdy nic podob-
ného neslyšel, a proto se obrátil
na paní Miloslavu Kalibovou,
pr'eživší lidickou ženu. Ona také

o textu písně nic nevěděla a odkázala
ho na pana Františka Musela, známé-
ho muzikanta zLtdic, Bohuže| ani ten
o ničem podobném neslyšel. O negativ-
ních výsledcich jsem byl mailem infor-
mován. Poté jsem zaslal panu Fousovi
část textu, na který si vzpomněli moji
rodiče, akterý se zpíval na melodii pís-
ně ,,Cestičlca lc Mayrovce". Tato píseň
bývávala zpivána v Bořanovicích při
baráčnických setkárrích, Text $yl zve-
r'ejněný ve Zpravodaji OÚ Lidice s tím,
že pokud by někdo ze čtenáíů Zpravo-
daje věděl něco bližšího o textu této
písně, uvítali bychom jakoukoliv infor-
maci. Jelikož se nikdo na naši výzvu
neozval, tak mě napadlo, že se pokusím
doplnit text o další sloky. A jelikož byl
rnůj tatínek kapelníkem kapely Bořan-
ka, rozhodli jsme se, že posléze písnič-
ku i natočíme. Inspirací na slova písně
rni byla mimo jiné i návštěva pietní
vzpomínky v Lidicích u příležitosti 63.

výročí vypálení této obce. A tak vznik-
ly nové čtyři a půl sloky pocitového
textu, které se přidaly k původní sloce
a ptl. Začátkem roku 2006 zvukovou
nahrávku písně nahráli hudebníci kape-

ly Bořanka pod vedením mého tatínka
Stanislava Řapta. A aby píseň půso-
bila opravdu přesvědčivě jako lidová,
tak slova nazpíval sice ,,nezpěvák", ale
zalo ,,Pan" harmonikář Bohouš Dole-
žaI. Tato píseň se posléze stala úvodní
písní nově vzniklého pátého CD ka-
pely BOŘANKA k uctění vzpomínky
na vyhlazeni obce Lidice a na utrpení
všech jejich občanů. Navečer 16. kvěí
na2006 jsrne přivezli společně s tatín-
kern 10 cédéček s názvem ,,LIDICE žijí
v našich srdcích a písních" a předali
jsme je do knihovny v Lidicích tehdej-
šímu panu knihovníkovi a již tenkrát
velmi dobrému kamarádovi zdeňku
Fousovi, který zajistil jejich možné
půjčování, a také předal jedno CD do
Památníku Lidice.

Dne 9.6.2020,tedy denpřed 78.vý-
ročím lidické tragédie, jsem si večer
sedl k počítači a vytvořil video, kde
melodie nahrané písně Lidice je dopl-
něna o fotografie, které jsem společně
se synem Jakubem pořídil při pietní
vzpomínce v Lidicích dne 15. června
roku 2013. Š1o to vcelku rychle, neboť
myšlenku toto vytvořit jsem v hlavě
nosil již mnoho let. Na fotografiích jsou
zachycena nejen místa, kde stála pů-
vodní obec, ale také stovky lidí včetně

pamětníků, zástupců armády, zástup-
ců obcí, politiků, ministerstev, velvy-
slanectví, občanských spolků, skautů
a sokolů, církevních hodnostářů a dětí,
ale také jsou zde zachyceni muzikanti
z Ústřední hudby Armády ČR, kteří
pokládání věnců u společného hrobu
zav ražděných lidických mužů hudebně
doprovázeli. Tenkrát se této vzpomínky
naposledy zúčastnila i paní Josefina Na-
pravilová, která pomohlavrátit po válce
do Československa desítky zavlečený ch
dětí a s nimi i lidické dítě Václava Han-
fa. Paní Napravilové, nositelce vyso-
kého státního vyznamenání, v té době
bylo 99 let a pět měsíců.

Tuto píseň můžete každoročně
v den výročí vyhlazení Lidic také sly-
šet v dopoledním vysílání na stanici
Rádio Dechovka, při které si tuto tra-
gédii, která se v Lidicích stala dne 10.

6. 1942, připomínáme i u nás v obci
Bořanovice. A kdo byji chtěl nejen sly-
šet, ale chtěl by vidět i mnou vytvoře-
nou videonahrávku této písně, tak má
možnost si ji vyhledat na webových
stránkách kapely BOŘANKA - www.
boranka.cz.

Libor Řápek

Zijí v našich
srdcích a písních...
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LIDICE

O Obrázky obalu CD Lidice
od kapely B)ŘANKA

Ll DIcE
Desátého června, časně z rána, Přesmutně v údolí písně hrají,
přijeli vrahové z města Kladna, Lidice však v srdcích stále žijí.
Přepadli vesnici, kde nic netušící Všichni vzpomínaji, slzy z očí tečou,
bydleli horníci,g rodin.ama. věnce pokládají, růže kvetou.

Ženy o děti pryč odvezli Do bronzu odtitý těla dětí,
a všechny muže tam staví ke zdi. které nepřežily kruté žití.
Zazněly výsířely, zem barví se krví, Zraky upírají ke hrobu svých otců,
vesnici zapálí a vyhladí. promluvií nemohou, zde zůstanou.

Po ířech letech dom.li se vracejí Dnes zůstat klidnými, to nesmime,
zb1llé ženy, děti, ves hledají. teror svěítt vládne, dobře víme.
Zdáli je uvítal kříž velký dřevěný, Proío si musime v měsíech a vesni-
kol něho pol.ejen osázený. cích v paměti uchovaí, kdo vraždil

v Li.dicích.


