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 zpravidla uděluje
zaměstnancům nejdříve po dvou letech trvání pracovního poměru v památníku, stříbrný
odznak se zpravidla uděluje 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 ředitel Památníku Lidice

060

paní Lucy Doležalové, IN MEMORIAM, překladatelce
-

064

paní Ludmile Severínové, bývalé učitelce ze Skutče
-

065

za nezištnou spolupráci při přeložení knihy Jaroslavy Skleničkové Jako chlapce by
mě zastřelili do angličtiny. Překlad od Lucy Doležalové, realizovaný bezplatně
v reakci na výzvu Českého rozhlasu, pomohl urychlit anglické vydání v Památníku
Lidice. V současnosti tato kniha významně pomáhá lidem v anglicky mluvícím
světě v boji při potlačování neonacistických tendencí a proti popírání nacistických
zločinů.
Ocenění převezme její dcera Tamara Volejníková.

za její celoživotní snahu o uchování odkazu obětí osady Ležáky a účastníků
protinacistického odboje a za obětavou práci s mladou generací. Paní Severínová
učila Marušku Hrdou z osady Ležáky, kterou nacisté odvezli přímo ze školy a
zavlekli do Polska, kde byla tato dívenka usmrcena

paní Marii Strykové, bývalé předsedkyni MNV Miřetice
-

za obětavou a účinnou celoživotní snahu o zachování památky ležáckých obětí
prostřednictvím obětavé péče o Ležáky. Paní Marie Stryková byla dlouholetá
předsedkyně místního národního výboru a zároveň i členkou OV ČSBS. Jako
zastupitelka obce Miřetice se zasloužila o zachování památky Ležáků údržbou
pietního území a důstojnými pietními vzpomínkami

062

generálu Jaroslavu Klemešovi, veteránu 2. světové války
-

061

mjr. Františku Kretovi, Posádkové velitelství Praha
-

063

za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky a s Památníkem Lidice při organizování
tradiční běžecké štafety a neúnavnou organizátorskou práci pro zachování odkazu
ležácké i lidické tragédie

panu Jaroslavu Prosovi, veteránu 2. světové války
-

069

za dlouholetou obětavou spolupráci a profesionální přístup ve vedení příslušníků
Posádkového velitelství Praha při všech oficiálních vzpomínkových akcích
Památníku Lidice a NKP Ležáky, čímž účinně napomáhá k šíření odkazu těchto
tragických míst široké veřejnosti

panu Janu Rýdlovi, organizátoru štafetového běhu Ležáky-Lidice
-

068

za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky a Památníkem Lidice při zachování
odkazu civilních obětí druhé světové války a za obětavou spolupráci ve
vzdělávacích aktivitách Památníku Lidice

za trvalou spolupráci s NKP Ležáky při zabezpečování výukových programů
pro mládež a uchovávání odkazu obětí a statečnosti čs. občanů za druhé
světové války

panu Janu Smetankovi, technikovi a zvukaři
-

za 40-ti letou spolupráci s NKP Ležáky při zajišťování ozvučení pietních
vzpomínek

