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Novela zákona č. 
329/2011 Sb. 

 Co se vše od nového roku 

změní: 

– dojde ke zvýšení pří-

spěvku na mobilitu ze 

současných 400,-Kč 

na 550,- Kč/měsíčně 

– sníží se cena pomůcky, 

na kterou lze žádat pří-

spěvek bez dokládání pří-

jmů z 24 000,- Kč na 10 

000,-Kč. 

– zásadní změna nastane 

v případě příspěvku na 

nákup motorového vozi-

dla: 

sníží se doba pro opětovné 

přiznání příspěvku na 

nákup motorového vozidla 

z 10 na 7 let (lhůta 7 let 

bude platit i u automobi-

lů, na jejichž pořízení byl 

poskytnut příspěvek před 

nabytím účinnosti této 

novely) 

Pokud bude žadatelem o 

příspěvek nezletilá osoba, 

bude jí automaticky při-

znán příspěvek ve výši 

200 000,-Kč. Více infor-

mací najdete na našich 

stránkách, nebo přímo v 

novele zákona. 

Poděkování partne-
rům. 

 
Každoročně o letních 

prázdninách probíhá užší 

kontakt s našimi partnery 

a dohání se to na co přes 

rok nezbývá mnoho času. 

Na těchto pár řádcích ne-

můžeme jmenovitě podě-

kovat všem, kteří se něja-

kou měrou zasloužili o 

fungování APP. Letos nás 

hodně potěšila  dlouhodo-

bá partnerství a pak ta, 

která byla opět po letech 

navázána. Velký dík pat-

ří úplně všem!! Nicméně 

letos z těch všech partnerů 

jmenovitě rádi poděkuje-

me firmě Paramo Pardubi-

ce, firmě Otto Bock Plzeň 

a firmě GHC GENETICS 

Praha. DĚKUJEME ! 

Přejeme Vám krásné babí léto, hodně pohody a 

skvělou náladu. Kdo holduje houbaření, ať se 

vrací s plnými košíky těch nejlepších kousků. 

Prostě krásné zářijové dny všem!  

Těšíme se s Vámi na shledanou opět v dalším 

bulletinu. 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové našeho sdružení, 

partneři, a sympatizanti!       

Hry bez hranic 8. -
10. září 2017  
 

 Uplynulý víkend jsme 

prožili v krásném pro-

středí u Lipenské přehra-

dy. Na své si přišli snad 

úplně všichni. Počasí vy-

šlo perfektně a vše se 

podařilo na jedničku. 

Ubytování v penzionu 

Šalupa bylo perfektní, 

milá rodinná atmosféra, 

skvělé jídlo a přímo z te-

rasy výhled na jezero. 

Rybaření, Paintball, Zor-

bing, Člun, to je jen malý 

příklad činností, kterých 

jsme mohli plně využít. 

Neméně zajímavý byl i 

večerní program. Těšíme 

se na příští ročník a věří-

me, že se ho zúčastní i 

další přátelé. 
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