	Moravskoslezský kraj
Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci: 12.4.2012 od 16:30 
v restauraci Markova krčma, další schůze pak 10.5., 14.6.


V této době, kdy vychází březnový měsíčník našeho sdružení, máme v KB-MS za sebou další z našich „Výročních“ Krajských shromáždění. Snad se nám vše zdařilo jak mělo a dnes už někteří z Vás vědí co nás čeká a nemine. 
Užijte si svátku Velikonoc - slavnost vzkříšení Krista. Která letos připadá na neděli 8.dubna (Hod Boží velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) a pondělí 9. dubna ( Kristovo vítězství nad smrtí) 	a udělejte něco pro své zdraví - Velikonoční mrskání děvčat jim má předat část jarní svěžesti vrbového proutí. 
Pro nás je první vlaštovkou naší činnosti „bezva informace“ o získání dotací z MM Ostrava. Takže budeme mít lepší možnosti na boj s naší nemocí. Tento (akční) posel zpráv se ke mě dostal v půli února. Snad budeme mít štěstí i v dalších žádostech a oněch prostředků a prima ptáčků bude dostatek i z našeho dalšího snažení. Také bych všem dotčeným, rád popřál mnoho trpělivosti a duševní odolnosti v boji se současným úředním šimlem, s nímž přicházíte v současné době do styku ohledně svého zdraví a snahy, něco pro něj a pro svůj život udělat. Již jsme nakoupili permanentky na plavání ve Vítkovické Nemocnici a Hotelu Imperiál. K dispozici na pravidelném setkání.
V dubnu 2012 budou slavit kulaté a půlkulaté narozeniny naši členové: Kardasińska Beata Mgr., Krušelnická Jaromíra, Křížková Miroslava, Zapletal Ivo, Zemanová Milena - GRATULUJEME! 
Mnoho článků si můžete najít na www.bechterev.webpark.cz  
							Miroslav Šmecko –  předseda krajského výboru KB-MS
							tel: 775 238 042      E-mail:  kb-ms@volny.cz 
Rekondice:	
Již máme domluven termín rekondičního pobytu na Hotel ODRA v Ostravici. Ten jsme měli v minulém čísle napsán na 18.5-20.5, ale již došlo ke korekci a je posunut o týden – tedy: 25. až 27. 5. 2012. Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu. Pokud si někdo nepřiveze FT poukaz jsou dvě možnosti. V hotelu ODRA zaplatí 30,-Kc/os. a rehabilitace mu vypíše hotelový lékař. Pokud již nemůže být FT poukaz vypsán, tak cena na osobu s polopenzí +2 část.masáže by činila celkem na osobu Pá-Ne 2.360,- Kč.
Cena víkendového pobytu pro MSkraj - postižené bechtěrevem: 1.300,- nebechtěrevici: 1.500,- a členové KB z jiných krajů: 1.964,- Kč.
	Rok 2012 - podzimní 6.denní rekondiční pobyt v Turčianských Teplicích bude v termínu 23.9 až 29.9. 2012. Je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů a všichni mají stejné podmínky. Varianty ubytování a stravování (viz lednový a únorový časopis/internet). Již přijímáme přihlášky a vzhledem k omezenému počtu míst je potřeba se přihlásit včas,abychom měli možnost ještě navýšit pokoje. V jarním termínu jsme zájemce museli odmítnout pro nedostatek míst v Léčebném domě Aqua. 
Rekondice  TT jarní 22.4. - 28.4. je v této chvil již uzavřen.
							Jiří Smilek –  člen krajského výboru KB-MS
							tel: 731 552 835,  E-mail:  kb-ms-rekondice@volny.cz


