
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 vedení 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 a s občanskými spolky. 

 

Nyní prosím o několik slov ředitelku Památníku Lidice Mgr. Martinu Lehmannovou. 

__________________________________________________ 

 

 

STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitelka Památníku Lidice 

 

160 panu Sergeji Movsesjanovi, mezinárodnímu šachovému velmistrovi, 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při organizování šachového 

turnaje pro mládež „Lidická simultánka“ 

 

 

179 panu Mgr. Davidu Navarovi, mezinárodnímu šachovému velmistrovi, 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při organizování šachového 

turnaje pro mládež „Lidická simultánka“ 

 

162 paní Julii Kočetkové, mezinárodní šachové velmistryni, 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při organizování šachového 

turnaje pro mládež „Lidická simultánka“ 

 

163 paní Mgr. Haně Staňkové, překladatelce, 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při překladatelské činnosti, 

zejména v rámci Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice a vědomostní 

soutěže Lidice pro 21. století, jakož i webových stránek PL.  

 

164 panu Janu Šmejkalovi, pracovníku firmy Beránek s.r.o v oblasti IT, 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při péči o hardwarové i softwarové 

vybavení Památníku Lidice. 

 

165 paní Mgr. Daně Heráňové, pracovnici v oblasti IT, 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při administraci webových stránek 

a SW prostředí Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. 

 

 

 



166 paní Michaele Holubové, matrikářce OÚ, 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice, zejména při organizování 

svatebních obřadů v Růžovém sadu. 

 

167 panu Alfrédu Strejčkovi, herci, recitátorovi, moderátorovi,  

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při organizování kulturních 

pořadů, zejména za pravidelnou účast ve vědomostní soutěži „Lidice pro 21. 

století“ a v porotě „Ležáckého veršování.“ 

 

174 pplk. Mgr. Kamilu Mezihorákovi, dipl. umělci, hlav. inspektoru voj. hudeb 

- za vynikající přípravu, organizaci a provedení pietních aktů, realizaci 

doprovodných programů při konání pietních vzpomínek v Lidicích a v Ležákách 

 

175 mjr. Patriku Spinekovi, DiS, zástupci velitele ÚH AČR, 

- za vynikající přípravu, organizaci a provedení pietních aktů, realizaci 

doprovodných programů při konání pietních vzpomínek v Lidicích a v Ležákách 

 

176 prap. Igoru Šustrovi, staršímu pracovníkovi štábu protokol. aktivit PVP 

- za vynikající přípravu, organizaci a provedení pietních aktů, realizaci 

doprovodných programů při konání pietních vzpomínek v Lidicích a v Ležákách 

 

BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje jeho ředitel  

 

 

026 Mgr. Lubě Hédlové, kurátorce sbírky výtvarného umění Památníku Lidice 

- za mnohaletou činnost při seznamování návštěvníků Památníku Lidice s jeho 

historií i současností, za spolupráci při zajišťování pietních, kulturních a 

osvětových činností a za vzorné plnění pracovních povinností 

 

027 paní Kláře Klímové, asistentce ředitelky Památníku Lidice 

- za mnohaletou činnost při organizování a administraci MDVV Lidice, Lidického 

okruhu a za vzorné plnění pracovních povinností. 

 

028 slečně Kristýně Hanzlíkové, průvodkyni Památníku Lidice 

- za mnohaletou výpomoc při seznamování návštěvníků Památníku Lidice s jeho 

historií i současností, a za vzorné plnění pracovních povinností. 

 

 


