
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na slavnostním ceremoniálu 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 pěti letech trvání pracovního poměru v památníku, stříbrný odznak je udělován 

zpravidla po dvou 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 za naplňování zřizovací listiny. Dále za rozvoj vztahů Památníku Lidice 

s veřejností, s orgány státní správy a s občanskými spolky. 

 

Nyní prosím o několik slov ředitele Památníku Lidice doktora Eduarda Stehlíka. 

__________________________________________________ 

 

STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitel Památníku Lidice 

 

214  Evě Bullock Kubíkové, přeživšímu lidickému dítěti 

Za utrpení, které jako oběť lidické tragédie prožila, a za statečnost při vypořádávání se s jejími 

následky. 

 

215 Jiřímu Milerovi, přeživšímu lidickému dítěti  

Za utrpení, které jako oběť lidické tragédie prožil, a za statečnost při vypořádávání se s jejími následky. 

 

223  doktoru Vladimíru Krulišovi, řediteli odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky 

Za vynikající spolupráci při organizaci pietních aktů v Lidicích i v Ležákách a za pomoc při organizování 

dalších akcí spojených s protokolárními povinnostmi. 

 

222  doktoru Milouši Červenclovi, dlouholetému řediteli Památníku Lidice 

Za mimořádný přínos k rozvoji Památníku Lidice, vybudování jeho vysoké odborné úrovně a důstojného 

mediálního obrazu v České republice i zahraničí a za jeho osobní nasazení, které práci v Památníku 

Lidice dlouhá léta věnoval. 

 

 

216   inženýru Vojtěchu Munzarovi, poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Za významnou činnost při získávání mimořádných finančních prostředků a za osobní i profesní podporu 

Památníku Lidice. 

 

 

 



217   magistře Petře Peckové, hejtmance Středočeského kraje 

 Za významnou činnost při získávání mimořádných finančních prostředků a za osobní i profesní podporu 

Památníku Lidice. 

 

219 inženýru Miloslavu Müllerovi 
  Za založení tradice každoročních křesťanských pěších poutí do Lidic v roce 1968 a za dlouholetou 

aktivní a obětavou činnost při naplňování poslání obecně prospěšné společnosti Memento Lidice. 
 
221 Jiřímu Dvořákovi, herci 
 Za dlouholetou spolupráci v oblasti kultury a propůjčení nezaměnitelného hlasu mnoha významným 

projektům Památníku Lidice.  
   
220  bakaláři umění Jiřímu Studničkovi, scénáristovi a kameramanovi  

Za nezištnou pomoc při organizování vzpomínkových, kulturních a vzdělávacích akcí Památníku Lidice 

a za mimořádný přinos v oblasti propagace této paměťové instituce. 

 
218  nadporučíku bakaláři Ludovítu Šikorskému, veliteli obvodního oddělení Policie ČR Unhošť IN 

MEMORIAM 
za vynikající spolupráci a mimořádné nasazení při zajišťování veřejné bezpečnosti a pořádku v areálu 

Památníku Lidice v období koronaviru. 

 

BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitel Památníku Lidice 

 

030  inženýrce Haně Pokorné, překladatelce a 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 mimořádné plnění pracovních 
povinností 

 


