
Aktivní život s  Bechtěrevovou chorobou                            KB-MS 
Moravskoslezský kraj 
Klub bechtěreviků o.s. 

Bechtěrevova  choroba  je  onemocnění  imunitního  systému,  který  považuje  kloubní 
výstelky a pojivové tkáně za cizí a bojuje proti nim. Bolestivé záněty postupně osifikují. 
Nemoc postupuje dlouhá léta od křížové kosti směrem vzhůru a páteř se stává nehybnou, 
často s deformací do předklonu. Postiženy bývají i klouby a oči zánětem duhovky. Nemocí 
trpí zhruba až každý 100 člověk a zatím ji nelze vyléčit. Velmi důležité je pravidelné cvičení 
a rehabilitace a právě zde Vám můžeme nejvíce pomoci. 
Klub  je  určen postiženým  s  Bechtěrevovou  chorobou,  jejich  rodinám  a  přátelům  se 
zájmem  o  zlepšování  životních  podmínek  bechtěreviků.  Členem  se  stanete  zasláním 
přihlášky  a  zaplacením  členského  příspěvku  300  Kč  ročně.  Prostředky  na  činnost  z 
členských příspěvků, darů sponzorů a dotací jsou využívány ve prospěch členů. 
V Klubu získáte informace o Bechtěrevově chorobě i  jiných revmatických chorobách v 
časopise  Bechtěrevik, možnost účasti na všech akcích KB.  KB-MS organizuje cvičení v 
RH bazénech, víkendové a týdenní rekondice, akutní pomoc, výlety, přednášky a setkání: 

Druhý čtvrtek v měsíci 16:30, restaurace Kenken, 1.patro, Ostrava, za Krajským úřadem 

Klub bechtěreviků o.s. je registrován u Min. Vnitra ČR pod č.j. VSP/1 – 1793/90-R
KB-MS: 775-238042, 731-820009, kb-ms@volny.cz , www.webpark.cz/bechterev 
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Závazná přihláška do KLUBU BECHTĚREVIKŮ / Aktualizace údajů 

Čl.číslo:..........Příjmení.......................................... Jméno.................................Titul.............. 

Datum narození...................................... Profese................................................................... 

Adresa: Ulice............................................. č.domu............................ PSČ............................

             Obec ..................................................... Kraj ............................................................ 

Kontakty: Tel. Byt ............................................... Mobil ......................................................... 

                Tel. zam. ................................ E-mail..................................................................... 

Zdravotní pojišťovna č: ….............................. Diagnoza Morbus Bechtěrev:   ano*  -   ne * 
Diagnostikován(a) v roce ......................  Držitel průkazu:   TP*  -   ZTP*  -   ZTP/P* 
Pobírám důchod:  ID-1.st.*     ID-2.st.*     ID-3.st.*     Starobní*   (*nehodící se škrtněte) 

V........................................ dne................................. Podpis................................................ 

Uděluji tímto Klubu bechtěreviků (KB) souhlas, aby po dobu mého členství v KB používal, v 
souhlasu  s  platnými  předpisy  a  zákony,  mnou  uvedené  údaje  pro  účely  související  s 
činností KB. Přihláška slouží i k aktualizaci Vašich údajů v případě změn. Přihlášku, čitelně 
vyplňte a zašlete na adresu: Klub bechtěreviků, Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 
nebo zašlete na e-mail: klub-bechtereviku@seznam.cz
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