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Vážená paní, vážený pane, 
dovolujeme si Vás pozvat na 15. ročník 

slavnostního udílení výročních cen  
Národní rady osob se zdravotním postižením  

České republiky MOSTY 2017.

Udílení cen se uskuteční 
ve čtvrtek 22. března 2018 od 15 hodin 

v TOP CONGRESS HALL,  
TOP HOTEL Praha, 

Blažimská 1781/4, Praha 4.

Patronkou ceny je Livia Klausová.

Z áštitu nad 15. ročníkem převzala 
primátorka hlavního města Prahy 

Adriana Krnáčová.

Pozvánka je platná pouze po písemném potvrzení účasti. 
Účast každé osoby potvrďte do 15. 3. 2018  

na emailové adrese m.dvorak@nrzp.cz.

Další informace najdete na www.nrzp.cz.



Program slavnostního předávání

15.00
zahájení • úvodní slovo • hudební program

15.30
vyhlášení I. kategorie • hudební program
vyhlášení II. kategorie • hudební program

16.00
vyhlášení III. kategorie • hudební program
vyhlášení IV. kategorie • hudební program

vyhlášení kategorií pro rok 2018

16.30
hudební program

17.00
závěr

Změna programu vyhrazena

2017



Cena MOSTY
Smyslem ceny je ocenit akt, projekt či osobnost,  

jež významným způsobem zlepšují postavení  
osob se zdravotním postižením v ČR.

15. ročník cen MOSTY bude moderovat  
Aleš Cibulka. Na akci vystoupí zpěváci  

Hanka Křížková a Laďa Kerndl  
a Hudební ateliér Zbůch HAZBAND

Nominovaní na cenu jsou:
I. kategorie – instituce veřejné správy

•  Město Sokolov
•  Statutární město Pardubice
•  Středisko Teiresiás – Středisko pro pomoc 

studentům se specifickými nároky
•  Střední odborné učiliště Uherský Brod
•  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

II. kategorie – nestátní subjekt
•  ALSA, z.s.
•  Ergotep, družstvo invalidů
•  Kino bez bariér MFF Karlovy Vary
•  Společnost pro podporu lidí s mentálním 

postižením v ČR, z.s.

III. kategorie – osobnost hnutí osob 
se zdravotním postižením

•  PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
•  Jan Popelář
•  Ing. Martina Přibylová
•  Ing. Josef Závišek
•  Ing. Pavel Žák, CSc.

IV. kategorie – zvláštní cena
•  Aplikace Záchranka, z.ú.
•  Ing. Zdeněk Bumbálek
•  Česká televize
•  Šimon Ryšavý
•  Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR



Hlavní partner ceny MOSTY 2017

Partneři ceny MOSTY 2017

akademická sochařka Jitka Wernerová
akademický malíř Otakar Tragan

Partneři NRZP ČR

Slavnostní udílení cen MOSTY 2017
 se koná za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Střední zdravotnická škola Ruská

Vládní výbor 
pro zdravotně postižené občany


