
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na slavnostním udílení 

Pamětních odznaků Památníku Lidice.  

 

S platností od 14. června 2008 uděluje statutární zástupce Památníku Lidice při 

významných příležitostech „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. 

Tyto odznaky se udělují osobám, včetně cizích státních příslušníků, za 

významnou dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice a Památníkem 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 a s občanskými spolky. 

 

Nyní prosím o několik slov ředitelku Památníku Lidice Mgr. Martinu 

Lehmannovou 

 

STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitelka Památníku 

Lidice 

 

169 plk. Mgr. Janu Švejdarovi, řediteli Krajského ředitelství Policie 

Pardubického kraje, 

- za podporu a spolupráci při organizaci „Memoriálu Karla Kněze“, 

branného závodu pro mládež, který se pravidelně uskutečňuje před 

pietní vzpomínkou v Památníku Ležáky.  

 

 

 



 

177 pplk. Ing. Jánu Kotvasovi, veliteli praporu Čestné stráže AČR 

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

jako za realizaci doprovodných programů při konání pietních 

vzpomínek v Lidicích a v Ležákách. 

180 Ing. Martinu Charvátovi, primátorovi města Pardubice, 

- za dlouholetou spolupráci a podporu Památníku Ležáky a šíření 

odkazu účastníků pardubického odboje z pozice primátora města 

Pardubice. 

181 Paní Jarmile Kratochvílové, držitelce světového rekordu v běhu na 

krátké tratě, 

- za mnohaletou spolupráci při organizování „Memoriálu Josefa 

Šťulíka“ přespolního běhu pro mládež v Památníku Ležáky a za 

podporu při štafetových bězích, které spojují místa tragicky 

poznamenaná 2. světovou válkou.   

182 Paní Romaně Netolické, šéfredaktorce Chrudimského Deníku, 

- za obětavou a účinnou snahu o zachování památky Ležáků pro další 

generace prostřednictvím médií. 

183 Panu Josefu Kopeckému, redaktoru Českého rozhlasu Pardubice, 

za obětavou a účinnou snahu o zachování památky Ležáků pro další 

generace prostřednictvím médií. 

184 Paní Jitce Ročňové, spolupracovnici Památníku Ležáky 

- za dlouholetou a obětavou spolupráci při akcích pořádaných 

Památníkem Ležáky.  

 

189 Panu Pavlu Dostálkovi, vedoucímu dopravního inspektorátu 

Chrudim, 

- za podporu a spolupráci při organizaci „Memoriálu Karla Kněze“, 

branného závodu pro mládež, který se pravidelně uskutečňuje před pietní 

vzpomínkou v Památníku Ležáky.  


