
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na slavnostním udílení Pamětních odznaků 

Památníku Lidice.  

 

S platností od 14. června 2008 uděluje při významných příležitostech ředitel Památníku 

Lidice „PAMĚTNÍ ODZNAK PAMÁTNÍKU LIDICE“. Odznak je zhotoven ve dvou 

barevných provedeních: bronzovém a stříbrném. Bronzový odznak se uděluje zaměstnancům 

nejdříve po dvou letech trvání pracovního poměru v památníku, stříbrný odznak je udělován 

zpravidla po pěti letech spolupráce s Památníkem Lidice. 

Odznak se uděluje právnickým nebo fyzickým osobám, včetně cizích státních příslušníků, a 

zaměstnancům památníku za významnou dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice a za 

vynaložené úsilí při dosahování výrazných výsledků při plnění úkolů příspěvkové organizace 

a naplňování zřizovací listiny, za rozvoj vztahů Památníku Lidice s veřejností, s orgány státní 

správy, s občanskými organizacemi a sdruženími. 

 

Nyní prosím o několik slov ředitele Památníku Lidice Dr. Milouše Červencla. 

__________________________________________________ 

 

 

STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitel Památníku Lidice 

 

130 paní Věře Čepelové, přeživšímu lidickému dítěti 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při udržování odkazu lidické 

tragédie mezi mládeží prostřednictvím pravidelné účasti na besedách 

 

131 paní Veronice Rýmonové, přeživšímu lidickému dítěti 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při udržování odkazu lidické 

tragédie mezi mládeží prostřednictvím pravidelné účasti na besedách 

 

129 paní Libuši Součkové, přeživšímu lidickému dítěti 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při udržování odkazu lidické 

tragédie mezi mládeží prostřednictvím pravidelné účasti na besedách 

 

140 podplukovníkovi ve výslužbě Josefu Holcovi, válečnému veteránovi 

-  za hrdinství ve druhé světové válce, kdy byl zraněn v bojích na Dukle, za 

příkladné vlastenectví a propagaci činnosti Památníku Lidice a Národní 

kulturní památky Ležáky 

 

128 paní Barboře Horáčkové, protokolářce Senátu Parlamentu ČR 

- za dlouholetou vzornou spolupráci s Památníkem Lidice, za trvalou propagaci 

Lidic a Ležáků a spolupráci při organizování pietních akcí a státních návštěv 

 

123 doktoru Jiřímu Vaníčkovi, obchodnímu řediteli NKL Žofín 

- za mnohaleté úsilí pro zachování památky obětí lidické a ležácké tragédie, za 

příkladnou spolupráci při zajišťování kulturních a vzpomínkových akcí a jejich 

moderování 

 

 

 



126 paní Máše Málkové, herečce 

- za mnohaletou spolupráci s Památníkem Lidice v kulturní oblasti a ve vzdělávání 

zaměřeném na nejmladší generaci 

 

125 inženýrce Halině Trskové, auditorce 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice a účinnou pomoc v souvislosti s 

náročnou ekonomickou oblastí, která je nezbytnou součástí pro naplňování odkazu 

Lidic  

 

135 magistře Jaroslavě Spěváčkové, pedagožce Základní umělecké školy Plzeň 

-  za více než 15ti leté působení v odborné porotě Mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy Lidice a za šíření odkazu lidické tragédie mezi mládeží 

 

141 doktoru Martinu Herzánovi, autoru literatury faktu  

-  za jeho historický a umělecký přínos i osobní angažovanost při udržování 

památky na nevinné oběti druhé světové války a za sbírku básní LIDICE, 

kterou vydal v tomto roce. 

 

122 panu Milanu Knorovi, technikovi, zvukaři 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při udržování odkazu lidické 

tragédie mezi mládeží prostřednictvím zajištění technické pomoci při kulturních i 

vzdělávacích akcích a piet 

 

124 panu Vladimíru Horákovi, podnikateli 

- za mnohaletou nezištnou spolupráci s Památníkem Lidice při technickém 

zajišťování vzpomínkových a kulturních akcí i běžného provozu památníku 

 

 

 

  

BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje jeho ředitel  

 

 

018 inženýrce Jitce Müllerové, ekonomce Památníku Lidice 

 

- za mnohaletou obětavou práci při správě finančních a majetkových náležitostí 

Památníku Lidice, za osvětovou činnost v Lidicích a vzorné plnění pracovních 

povinností 

 

 

019 inženýrce Janě Plaché, správa majetku PL 

 

- za mnohaletou činnost při správě majetku Památníku Lidice, za spolupráci při 

zajišťování pietních, kulturních, vzdělávacích a propagačních činností a za vzorné 

plnění pracovních povinností 

 


