	Moravskoslezský kraj
Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci: 10.5.2012 od 16:30 
v restauraci Markova krčma, další schůze pak 14.6. a po prázdninách 13.9. 


Zdravím všechny spřízněné duše v dalším čísle našeho zpravodaje. Kdo byl účasten na naší krajské schůzi, ten již také ví. Že nám již byly také schváleny dotace z krajského úřadu, a tím pádem nic nebrání pokračovat v přípravě na šestidenní rekondice v Turčianských Teplicích. 
Již také zajišťujeme bazény Vítkovická nem. Ostrava, Hotel Imperial, Lázně Darkov, Klimkovice, Fryčovice a další. Také pořizujeme masáže v rámci mobilizace hybnosti a poskytnutí akutní pomoci. Poprvé jsme zkusili koupit bazén a masáž ve Fakultní nem. Ostrava.
V květnu 2012 bude slavit kulaté narozeniny naše mladá členka z Opavska Ivana Čížová GRATULUJEME a přejeme hodně sil ve studijní práci!
Mnoho informací 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 25. až 27. 5. 2012. Přihlášky již k dispozici. Procedury jsou hrazeny přes zdravotní pojišťovny formou vypsaného FT poukazu. Pokud si někdo nepřiveze FT poukaz jsou dvě možnosti. V hotelu ODRA zaplatí 30,-Kč/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.
	V období letních prázdnin budeme pořádat hipoterapii v Jakartovicích v „Penzionu nad stájí.“ Již jsme domluveni na termínu od 27.7 do 29.7.2012. Zde je možnost výletu k Vodnímu dílu údolní nádrž Slezská Harta a poblíž jsou také břidličné lomy s vyhlídkou. V penzionu je bazén, tedy plavky sebou. V pobytu je zahrnuta masáž a pro jízdu na koni jsou vhodné kalhoty. 
Cena víkendového pobytu pro MSkraj - postižené bechtěrevem: 1.300,- nebechtěrevici: 1.500,- a členové KB z jiných krajů: 1.800,- Kč.
	Rok 2012 - podzimní 6.denní rekondiční pobyt v Turčianských Teplicích bude v termínu 23.9 až 29.9. 2012. 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. Vzhledem ke zdárně proběhnuvším dotačním řízením již můžeme členům KB-MS přislíbit příspěvek v částce 1.tis Kč 
Rekondice TT2012 je otevřena pro všechny členy KB nic se nemění na tom, že je pořádá MS kraj. Rekondiční pobyt zahrnuje ubytování v Léčebném domě Hotel Aqua**, polopenzi v Hotelu Veľká Fatra*** kde snídaně se podává formou švédských stolů a večeře je výběrem ze tří jídel. Pobyt zahrnuje 18 procedur. Cena pobytu 5.100,- Kč.
	Máme připraveny i ceny pro ty kteří chtějí bydlet přímo ve Velké Fatře se stejnou náplní jako v Aqua - cena 6.600,- Kč a dále s večeří formou švédských stolů – ubytování na Velké Fatře - cena 7.200,- Kč. Večeře formou švédských stolů je možná i v případě ubytování v Aqua a toto je v ceně 5.700,- Kč.
Úhrada podzimního termínu 2012 musí být do 10.07.2012. Pokud tedy máte zájem jet s klubem na podzimní rekondiční pobyt do Turčianských Teplic, tak se prosím přihlaste co nejdříve.
							Jiří Smilek –  člen krajského výboru KB-MS
							tel: 731 552 835,  E-mail:  kb-ms-rekondice@volny.cz



