
 

STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitelka Památníku Lidice 

 

192  Petr Rybáček   Středoškolský pedagog OA Jihlava 15.6.2019 

Za to, že pravidelně přiváží studenty do Lidice a učí je poznávat tragické etapy našich 

dějin 

 

194  ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph.D., O.Cr. administrátor římskokatolické 

farnosti Unhošť 

Za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidce při organizování mší pořádaných při 

pietních vzpomínkách na vyhlazení obce Lidice a také dalších aktivit, jako je křížová 

cesta, organizování křtů, pobožností za zemřelé oběti a jiné duchovní činnosti. 

 

195   četař Jiří Daněk   Posádkové velitelství Praha 

  Příslušník Praporu Čestné stráže AČR, za dlouhodobé výtečné výsledky při  

  zabezpečení pietního aktu u příležitosti  připomínky vypálení obce Lidice. 

 

196   četař Pavel Mašát   Posádkové velitelství Praha 

  Příslušník Praporu Čestné stráže AČR, za dlouhodobé výtečné výsledky při  

  zabezpečení pietního aktu u příležitosti  připomínky vypálení obce Lidice. 

 

197                  Bc. npor. Radek Konopásek                  PČR obvodní oddělení Unhošť 
                        za dlouholetou spolupráci a mimořádné nasazení při organizování společných               

                        jako je Pietní vzpomínka v Lidicích a Spanilé jízdy veteránů. 

 

198  Ing. Jan Smrčina  Předseda představenstva Concordia Pax,  
jeden ze zakladatelů Mementa Lidice, jehož hlavním úkolem je provozování 
ekumenicky pojatého duchovního, humanitárního a kulturního střediska Oáza 
v Lidicích. Cenu převezme Ing. Michaela Indráková, ředitelka Mementa Lidice. 

   
199  npor. Mgr. Jana Poláčková Posádkové velitelství Praha  

Příslušnice Praporu Čestné stráže AČR, za dlouhodobé výtečné výsledky při  

 zabezpečení pietního aktu u příležitosti  připomínky vypálení obce Lidice. 

 
200  mjr. Ing. Tomáš Halačka Posádkové velitelství Praha 

  Příslušník Praporu Čestné stráže AČR, za dlouhodobé výtečné výsledky při  

  zabezpečení pietního aktu u příležitosti  připomínky vypálení obce Lidice. 

 

201  Jozef Danko   Posádkové velitelství Praha 

  Příslušník Praporu Čestné stráže AČR, za dlouhodobé výtečné výsledky při  

  zabezpečení pietního aktu u příležitosti  připomínky vypálení obce Lidice. 

 
 



BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitelka Památníku Lidice 

 

029  Sylva Novotná   finanční účetní Památníku Lidice 

za dlouholetou spolupráci, její vlídnost a laskavost a také přesnost a pečlivost, kterou 

na své pozici musí mít 


