
 

 

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 

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

udělován po pěti letech spolupráce s Památníkem Lidice. 

Odznaky se udělují osobám, včetně cizích státních příslušníků, za významnou dlouholetou 

spolupráci s Památníkem Lidice a NKP Ležáky, za vynaložené úsilí pro dosažení výrazných 

výsledků při plnění úkolů 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 jeho ředitel 

 

127 plukovníku generálního štábu inženýru Milanu Virtovi, veliteli Posádkového 

velitelství Praha 

- za příkladnou spolupráci a profesionální i osobní přístup při oficiálních 

vzpomínkových akcích Památníku Lidice, NKP Ležáky, v Pardubicích a dalších 

vypálených obcí ČR 

 

132 inženýru Janu Třískovi, bývalému starostovi obce Vrbatův Kostelec 

- Za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky při udržování paměti na historii druhé 

světové války v regionu a za aktivní spolupráci při zajišťování pietních vzpomínek 

a řady doprovodných akcí v Ležákách 

 

133 panu Peteru Valocsaiovi, Posádkové velitelství Praha 

- Za dlouholetou příkladnou spolupráci při organizování pietních vzpomínek 

v Lidicích, Ležákách, Pardubicích a vypálených obcích ČR 

 

136 paní Martě Fišerové, protokolářce Poslanecké sněmovny PČR 

- za dlouholetou vzornou spolupráci s Památníkem Lidice při organizování 

vzpomínkových akcí a státních návštěv v Lidicích i v Ležákách 

 

137 magistru Leoši Strouhalovi, podnikateli 

- za dlouholetou spolupráci a finanční podporu NKP Ležáky napomáhající 

udržování paměti na historii druhé světové války v celém Pardubickém kraji. 

Ocenění je uděleno In memoriam a přebírá jej manželka Marie Strouhalová 

 

138 paní Aleně Mergl Kučerové, podnikatelce, vnučce odbojáře Karla Kněze 

- za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky napomáhající udržování paměti na 

historii druhé světové války v celém Pardubickém kraji 

 

 



139 kapitánu bakaláři Miroslavu Vokálovi, příslušníku Policie ČR 

- za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky napomáhající udržování paměti na 

ležáckou tragédii v regionu a za aktivní spolupráci při zajišťování pietních 

vzpomínek a řady doprovodných akcí v Ležákách. 

 

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 

 

BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje jeho ředitel  

 

020 paní Vlastě Solničkové, průvodkyni NKP Ležáky 

 

- za mnohaletou činnost při seznamování návštěvníků NKP Ležáky s jeho historií i 

současností, za spolupráci při zajišťování pietních, kulturních a osvětových 

činností a za vzorné plnění pracovních povinností 

 

021 paní Kamile Chvojkové, vedoucí NKP Ležáky 

 

- za mnohaletou práci v NKP Ležáky, zajištění jeho kvalitního provozu, za 

příkladnou práci ve vzdělávacích, kulturních i propagačních činnostech, za vzorné 

plnění pracovních povinností.  

 

 


