	Moravskoslezský kraj
Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci: 14.6.2012 od 16:30 
v restauraci Markova krčma, další schůze až po prázdninách 13.9. 


Již v minulém článku jsem sděloval dobré zprávy o úspěších KB-MS v dotačních programech a s tím spojené naší činnosti. Počátkem dubna jsme se také účastnili velkého setkání v Praze, kde jsme byli seznámeni s činností KB v období minulém a také co nás čeká a nemine  v období následujícím. Jistě se vše také dovíte ze článků výkonného výboru tohoto čísla. 
V našem kraji již máme mnohé předběžně stanoveno a domluveno, ale patrně ještě stále řešíme zda si během letních měsíců, kdy nemáme žádná setkání, udělat společný sobotní  výlet za poznáním a poté například za nějakou relaxací. Stále tedy můžete přijít s nějakým návrhem. Poslední typ byl udělat si společnou exkurzi na tzv. Ostravské HRADČANY
V červnu 2012 bude slavit (půl)kulaté narozeniny: Ing. Hanuska Štěpán, Kopřivová Vlasta, Vícha Milan GRATULUJEME a přejeme hodně sil v boji za vlastní zdraví.
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:	
	V období letních prázdnin máme domluvenu hipoterapii v Jakartovicích v „Penzionu nad stájí.“ v 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.
	Připomínám květnový pobyt: Hotel ODRA v Ostravici 25. až 27. 5. 2012. Tento je již uzavřen a už jen chvíli před námi.
	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



