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


Předně tohoto článku vám všem přeji příjemně strávené letní prázdniny plné slunce a koupání. Mnoho dobrodružství bez nehod a máte-li raději klid a pohodu, tak nerušenou a odpočinkovou.
Aby jsme se v létě moc nenudili, tak se jsme si opět naplánovali hypoterapii na koníčkách v Jakartovicích. A pokud to nemáte rádi až tak akční, tak se s námi pojďte podívat na Ostravské Hradčany a to 11.8.2012 v sobotu v čase 9:45 kdy začátek je přesně v 10:00 hod. Na místo se dostanete tram 1, 2, 6, 13 (zastávka "Důl Hlubina"), ul. Místecká, Ostrava-Vítkovice na recepci areálu dolu Hlubina na Místecké ulici (vila Hlubina). Poté ještě můžeme zajít za relaxem a nebo plaváním si na 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. Toto ovšem až po obědě, bude-li o něj zájem. 
Po zralé úvaze jsme se také na schůzi shodli na změně termínu rekondičního pobytu v Hotelu ODRA v Ostravici. Původně plánovaný termín v říjnu 2012 přesouváme na jaro 2013. V tomto období většinou řešíme otázku peněz, které jsme ještě nedostali a tentokrát nám to dotace Nadace umožňují. Také vyplníme zpravidla období, kdy nemáme v plánu žádné víkendové pobyty. 
V srpnu 2012 bude slavit (půl)kulaté narozeniny: Hanelová Růžena a Varyšová Květoslava. 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:	
	Víkendový rekondiční pobyt v Lázních Karviná Darkov uskutečníme v termínu 9.- 11. 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.

V období letních prázdnin jedeme na 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. Termín je již uzavřen a účastníkům bych popřál příjemný pobyt. 

V současné době, je již také uzavřen termín zaplacení pobytu v Turčianských Teplicích. Doufám, že nám v září vše vyjde a docílíme stejných požadavků, jako byla snaha zajistit rekondice jarní. 
							Jiří Smilek –  člen krajského výboru KB-MS
							tel: 731 552 835,  E-mail:  kb-ms-rekondice@volny.cz


