
	Moravskoslezský kraj
Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci: 13.9.2012 od 16:30 
v restauraci Markova krčma, další pak 11.10. 


Zdravím všechny čtenáře našeho sloupku a přeji v následujícím období pokojné události všedního dne a počasí, jaké byste si sami nejvíce přáli. Léto se kvapem blíží a někteří si již užívají dovolenou ať už formou odpočinku, či adrenalinového šílenství, třeba na zahrádce. 
V našem kroužku bojovníků za lepší boj o vlastní zdraví jsme společnými silami získali nějaké prostředky navíc. Teď je na nás všech, abychom je využili na správnou věc. Mé jméno je zde vidět stále, tak jen připomenu, že na těchto našich možnostech má největší podíl Ing Emil Mainda, který to vše dopředu spočítá a numericky vymyslí a pak následně paní Hlaváčková Romana musí odvést neméně pečlivou práci s roztříděním položek do nemalého počtu oddílů v účetnictví. V letošním roce za nás až nepředstavitelně také licitovala v Turčianských Teplicích. Jirka Smilek a Standa Taťoun nám pomáhají s rekondicemi a Emil Bednář přikládá ruku k dílu hlavně pro Ostravské členy. Všem díky a ať Vás síla provází. 
Vzhledem k získaným dotacím z Nadace OKD se změnily některé částky rekondic, tak čtěte pečlivě, ať v tom máte jasno.
Na schůzi v květnu jsme se rozhodli udělat si opět prázdninové setkání. Tato schůzka bude jako i v minulých letech formou výletu a termín jsme stanovili na sobotu 11. srpna 2012. Navštívíme nově vzniklou památku EU zvanou Ostravské HRADČANY. No a bude-li parné léto, mohli bychom se společně vypravit na relax do opraveného areálu Vodní svět v centru Ostravy. Ten prošel v letech 2007-09 rekonstrukcí venkovního i vnitřního areálu.
V červenci 2012 bude slavit 70. narozeniny: Ing. Staněk Vilém 
GRATULUJEME a přejeme ještě hodně energie a optimismu.
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 - bechtěrevici: 1.100,- nebechtěrevici: 1.300,- 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 budou mít členové kraje MS nižší o příspěvek z dotací.
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 pro MSkraj - bechtěrevici: bude snížena z dotací NOKD na 3.500,- a nebechtěrevici: 3.800,-  Zájemci, členové KB z jiných krajů: 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. I zde platí, že členové kraje MS si odečítají částku 1.600 u dg. MB a částku 1.300 bezMB. 
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.

Nadace OKD nám také umožnila naši nabídku v letošním roce rozšiřit o velmi oblíbený víkendový pobyt na Hotelu ODRA v Ostravici v říjnu 2012. Přihlášky již budou k vyplnění na červnové schůzi. 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 - bechtěrevici: 1.300,- nebechtěrevici: 1.500,- a členové KB z jiných krajů: 1.964,- Kč.

Víkendový rekondiční pobyt v Lázních Karviná Darkov uskutečníme v termínu listopadu.2012 Součástí rekondice je cvičení v bazénu, tělocvičně a posilovně. Také zvolený druh akutní pomoci (masáže, jodobromová koupel, výhřevná terapie). V průběhu pobytu je možnost zajít si zatančit, či zahrát si rekreačně bowling. 
Cena víkendového pobytu pro MSkraj - bechtěrevici: 1.300,- nebechtěrevici: 1.500,- a členové KB z jiných krajů: 2.000,- Kč.


