
2019

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na 17. ročník 

slavnostního udílení výročních cen  
Národní rady osob se zdravotním postižením  

České republiky MOSTY 2019.

Udílení cen se uskuteční
v úterý 15. září 2020 od 15 hodin

ve Velkém sále Kongresového centra Zlín, 
nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín.

Patronkou cen MOSTY je paní  
Livia Klausová.

Záštitu nad 17. ročníkem převzali hejtman 
Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek 

a primátor statutárního města Zlína Jiří Korec.

Pozvánka je platná pouze po písemném potvrzení účasti.  
Účast každé osoby potvrďte do 8. 9. 2020 

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 2020

17.00
hudební program

17.30
konec slavnostního udílení cen

Změna programu vyhrazena

2019



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

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

17. ročník cen MOSTY bude moderovat  
Aleš Cibulka. Na akci vystoupí  

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica a zpěvák Bohuš Matuš.

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

•  Galerie výtvarného umění v Ostravě
•  Kraj Vysočina
•  Město Prachatice
•  Správa železnic, s. o.
•  Základní škola, Mateřská škola  

a Praktická škola, Kolín

II. kategorie – nestátní subjekt
•  Jelimán, z. s.
•  Kozodoj z. s., ekocentrum pro Karlovarský kraj
•  Mistrovství světa v para hokeji OSTRAVA 2019
•  Oáza Hodonín středisko speciálních služeb, z. s.
•  Za sklem o. s.

III. kategorie – osobnost hnutí osob 
     se zdravotním postižením

•  Dagmar Filgasová
•  Václav Letocha
•  Milan Linhart
•  Jan Uherka
•  Jiří Žemlička

IV. kategorie – zvláštní cena
•  Pavel Csonka
•  Divadelní soubor „POKUS TÓNY“ denního 

stacionáře organizace Santé Havířov
•  Martin Novák
•  Petr Odvářka
•  Pavlína Zarubová



Hlavní partneři ceny MOSTY 2019

Partneři ceny MOSTY 2019

Partneři NRZP ČR

Vládní výbor 
pro zdravotně postižené občany

akademická sochařka Jitka Wernerová
akademický malíř Otakar Tragan

Slavnostní udílení cen MOSTY 2019
 se koná za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Za podpory Nadace ČEZ

Energetický regulační úřad

Zlínský kraj Město Zlín


