
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal 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 

 

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. 

 

185      panu Janu Zelenkovi, jednateli společnosti Atlas Advertising Group s.r.o., 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice v oblasti Mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy. Za trvalou a obsáhlou sponzorskou podporu v podobě zajištění dárkových, 

tiskových a propagačních materiálů. 

 

186 panu Pavlu Rychetskému, za dlouholetou spolupráci v oblasti cateringu. Zajišťování 

 služeb pro hosty pietních aktů a především pro členy dětských pěveckých sborů, kteří 

 se každoročně účastní přehlídky sborů Světlo za Lidice. (potvrzena účast) 

 

187 panu Zbyňku Chocholovi, za dlouholetou spolupráci v oblasti zajišťování zdravotní a  



 záchranné služby při významných akcích Památníku Lidice. (potvrzena účast – dcera) 

 

188      panu  Dr. Ernstu Uhlovi, Brémskému biskupu v. v., za dlouholeté šíření odkazu Lidic 

v Německu, za podporu obce Lidice a šíření dobrého jména Památníku Lidice 

 

            To Mr. Dr. Ernst Uhl, retired Bishop of Bremen  For the long-term spread of the 

Lidice memory in Germany, for the support of the Lidice community and the spread of the 

good name of the Lidice Memorial 

 

189       paní Ing. Michaele Osnerové, za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice 

v oblasti Mezinárodní dětské výtvarné výstavy a za trvalou sponzorskou podporu. 

 

190       panu Pavlu Novákovi, za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice a podporu 

Lidického okruhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitelka Památníku Lidice 

 


