
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 ... 

__________________________________________________ 

 

 

STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitel Památníku Lidice 

 

142 panu Martinu Filovi, hudebníkovi 

- za dlouholetou kulturní spolupráci s Památníkem Lidice a NKP Ležáky při 

udržování odkazu lidické tragédie mezi kulturní veřejností účastí v pořadech 

Lidické zimní večery a Ležácké podvečery 

 

 

143 panu Marcelu Javorčekovi, hudebníkovi 

- za dlouholetou kulturní spolupráci s Památníkem Lidice a NKP Ležáky při 

udržování odkazu lidické tragédie mezi kulturní veřejností účastí v pořadech 

Lidické zimní večery a Ležácké podvečery 

 

144 paní Haně Němcové, předsedkyni Krajské rady důchodců ČR 

-  za dlouholetou obětavou spolupráci s Památníkem Lidice při udržování odkazu 

lidické tragédie, zejména mezi seniory ve Středočeském kraji a na Kladensku 

 

145 panu Čeňku Hlavatému, pedagogovi ze ZUŠ Mšeno a členu poroty MDVV Lidice 

- za profesionální práci v odborné porotě Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 

Lidice a za trvalou spolupráci s PL a šíření odkazu lidické tragédie 

 

146 panu Martinu Homolovi, fotografovi a členu poroty MDVV 

- za dlouholetou profesionální práci v odborné porotě Mezinárodní dětské 

výtvarné výstavy Lidice a za trvalou spolupráci s Památníkem a šíření odkazu 

lidické tragédie 

 

 

147 paní Libuši Beranové, zahradnici 

- za více jak 15tiletou spolupráci s Památníkem Lidice v údržbě zeleně a zejména 

Růžového sadu, který získal v minulém roce nejvyšší světové ocenění 



 

148 panu Stephenu Spencerovi, pedagogovi z anglického Thetfordu  

- za dlouholetou spolupráci a nezištnou pomoc Památníku Lidice a za šíření odkazu 

lidické tragédie především mezi mládeží z Velké Británie 

 

 

149 panu Pavlu Rajdlovi, pedagogovi Základní umělecké školy Kolín  

a členu poroty MDVV Lidice 

-  za dlouholetou profesionální práci v odborné porotě Mezinárodní dětské 

výtvarné výstavy Lidice a za šíření odkazu lidické tragédie mezi mládeží 

 

150 panu René Blockovi, galeristovi  

-  za jeho historický a uměleckohistorický přínos a především osobní 

angažovanost při udržování památky na nevinné oběti druhé světové války. 

Renému Blockovi se podařilo naplnit motto zakladatele umělecké sbírky sira 

Barnetta Stosse – Lidice budou žít – prostřednictvím několika desítek 

darovaných uměleckých děl do Lidické sbírky. 

 

155 paní magistře Aleně Šandové, pedagožce z 5. ZŠ Kladno 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při udržování odkazu lidické 

tragédie mezi mládeží prostřednictvím spolupráce při zajištění 10 ročníků 

přehlídky DPS Světlo za Lidice 

 

157 doktoru Josefu Thomasovi, předsedovi Rosa klubu ČR 

- za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při udržování odkazu lidické 

tragédie, zejména trvalou propagaci Růžového sadu v ČR i ve světě, jejímž 

výsledkem bylo získání nejvyššího světového ocenění tohoto sadu v minulém roce 

 

 

158 paní Elen Eldrige, dobrovolné pracovnici 

- za několikaletou a nezištnou dobrovolnickou pomoc při organizaci Mezinárodní 

dětské výtvarné výstavy Lidice, každoroční pomoc při zajišťování programu pro 

oceněné děti a za dobrovolné překlady do angličtiny pro webové stránky soutěže.  

 

161 paní Sylvii Klánové, dceři ak. sochařky Marie Uchytilové 

- za dlouholetou a nezištnou spolupráci s Památníkem Lidice a za až tvrdošíjné 

šíření odkazu lidické tragédie.  

 

 

  

BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje jeho ředitel  

 

 

022 paní Iloně Svobodové, průvodkyni 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 

 

023 paní Marii Borové, administrativní pracovnici Památníku Lidice 



- za mnohaletou činnost při organizování vzdělávacích projektů a administraci 

MDVV Lidice. 

 

024 panu Matěji Přibylovi, administrativnímu pracovníku muzea Památníku Lidice 

- za mnohaletou činnost při správě depozitáře Památníku Lidice, za vzorné plnění 

pracovních povinností 

 

025 panu Josefu Volfovi, údržbáři Kulturní památky Lety 

- za mnohaletou činnost při správě a údržbě Kulturní památky Lety, za spolupráci 

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

vzorné plnění pracovních povinností 

 


