
Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat 

na 9. ročník slavnostního udílení výročních cen 

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 

MOSTY 2011.

Udílení cen se uskuteční 

ve čtvrtek 15. března 2012 
od 15.00 hodin 

v Top Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4.

Patronkou ceny je 

manželka prezidenta Livia Klausová.

Záštitu nad letošním ročníkem převzal 

primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Vaši účast laskavě potvrďte do 8. 3. 2012 

na e-mailové adrese m.dvorak@nrzp.cz.
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2011

Cena MOSTY

Smyslem ceny je ocenit akt, projekt či osobnost, jenž 

významným způsobem zlepšují postavení osob se 

zdravotním postižením v ČR. 

9. ročník cen MOSTY bude moderovat Aleš Cibulka.

O kulturní program se postarají Čechomor, 

Ladislav Kerndl a Tereza Kerndlová.

Nominovaní
I. kategorie – instituce veřejné správy
a) Správa Krkonošského národního parku

b) Magistrát města Olomouc

c) Městský úřad Příbram

d) Magistrát města Chomutov

e) Knihovna Jiřího Mahena v Brně

II. kategorie – nestátní subjekt
a) ALTECH s.r.o.

b) Globus ČR k.s.

c) AAA Auto a.s.

d) Česká abilympijská asociace o.s.

e) Česká federace fl orbalu vozíčkářů o.s.

III.  kategorie – osobnost hnutí osob 
se zdravotním postižením

a) Anica Dvořáková

b) Josef Hurt

c) Božena Jirků

d) Alena a Jaromír Krpálkovi

e) Věra Skalická

IV. kategorie – zvláštní cena
a) Miluše Horská

b) Darja Kocábová

c) Marie Ředinová

d) Eva Sikorová

e) Miroslav Výmola

Hlavní partneři ceny MOSTY 2011

Partneři ceny MOSTY 2011

Partneři NRZP ČR

Slavnostní udílení cen MOSTY 2011 se koná za fi nanční 

podpory Úřadu vlády ČR

Střední zdravotnická škola Ruská


