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 se zpravidla
uděluje po pěti letech spolupráce s Památníkem Lidice.
Odznak se uděluje právnickým nebo fyzickým osobám, včetně cizích státních příslušníků, a
zaměstnancům 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 Dr. Milouše Červencla.
__________________________________________________
STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitel Památníku Lidice

056

paní Taťjáně Medvecké, herečce ND
-

057

paní PhDr. Márii Bezchlebové, metodičce NÚOV
-

058

za dlouholetou výbornou spolupráci s Památníkem Lidice, odbornou podporu při
akreditaci seminářů pro pedagogy, za propagaci soutěží pro mládež pořádaných
Památníkem Lidice a za práci v porotě vědomostní soutěže (bylo předáno
v nemocnici)

paní PaedDr. Marii Kocálové, učitelce Gymnázia Kladno
-

059

za mnohaletou nezištnou spolupráci s Památníkem Lidice propagující činnost
Památníku v rámci celé České republiky a za její neobyčejnou podporu
vzdělávacích a kulturních aktivit pořádaných v Památníku Lidice a v NKP Ležáky
není přítomna

za dlouholetou nezištnou spolupráci s Památníkem Lidice v oblasti vzdělávání,
zejména pak za účast v porotě vědomostní soutěže Lidice pro 21. století, kde
pracuje od samého vzniku soutěže

paní Anně Holeyšovské, vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ Buštěhrad
-

za příkladnou spolupráci s Památníkem Lidice, za množství kvalitních
volnočasových aktivit žáků ZŠ Buštěhrad spojených s Lidicemi a za vřelý vztah
k Lidicím, který obětavě předává svým žákům

panu Tomáši Skálovi, místostarostovi obce Lidice

054

za obětavou spolupráci s Památníkem Lidice, jeho vzornou reprezentaci
v zahraničí, dlouholetou práci s mládeží a udržování odkazu lidické tragédie pro
další generace

-

055

panu Ing. Ivanu Ulrychovi, majiteli nakladatelství Vega-L
-

056

panu Marku Veselému, učiteli 7. ZŠ Kladno
-

062

za dlouholetou spolupráci při udržování odkazu lidické tragédie, za šíření
povědomí o Lidicích zejména mezi mladou generací, za nezištnou spolupráci při
pořádání přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ a moderování
Lidických zimních večerů

panu Ing. Václavu Rosenreiterovi, spolumajiteli firmy ROZA s.r.o.
-

067

za dlouholetou kvalitní nakladatelskou práci pro Památník Lidice spojenou s
propagací odkazu lidické a ležácké tragédie, za spoluautorství knihy Osudy
lidických dětí, katalogů pěveckých sborů a expozici KP Lety

za dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice při odborné údržbě zeleně
v Lidicích, Ležákách a v Letech v rámci rehabilitace těchto míst, zejména pak za
rekonstrukci a údržbu Růžového sadu

panu Davidu Vaughanovi, redaktorovi Českého rozhlasu
-

za dlouholetou nezištnou spolupráci s Památníkem Lidice, přispívající k trvalému
uchování vzpomínky na tragický osud obyvatel Lidic v mezinárodním měřítku a za
reportážní a překladatelskou činnost spojenou s tématikou Lidic

BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitel Památníku Lidice

009

paní Ivaně Palečkové, zaměstnankyni PL
-

008

dlouholeté průvodkyni v Památníku Lidice a bývalé pracovnici obecního úřadu
Lidice, za nezištné předávání zkušeností a znalostí svým spolupracovníkům a za
pomoc při péči o archiv muzea a jeho sbírky

paní Anně Dostálové, zaměstnankyni PL
-

dlouholeté průvodkyni Památníku Lidice, za přesné i emotivní prezentování
historie vypálené obce Lidice a osudu jejích obyvatel návštěvníkům Památníku
Lidice a za vzorné plnění pracovních povinností

007

panu Jaroslavu Tauberovi, zaměstnanci PL
- za dlouholetou obětavou práci pro Památník Lidice na pozici zástupce ředitele,
majícího výraznou zásluhu na úspěšné stavební rehabilitaci Památníku Lidice, ale i
rekonstrukcích NKP Ležáky a KP Lety, jakož i při každodenní náročné péči o
majetek všech zmiňovaných památníků.

Pokud nebude nikdo z oceněných chtít promluvit, poděkovat atd. vyzve ředitel PL
k slavnostnímu přípitku.

