	Moravskoslezský kraj
Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci: 9.2.2012 od 16:30 h
v restauraci Markova krčma, další schůze pak 8.3., 12.4., 


	V novém roce 2012 mnoho štěstí a daleko lepší zdraví. V tomto roce, jako i v minulých letech máme podány žádosti o dotace a vše je teprve před námi. O naší činnosti se k vám dostanou informace včas prostřednictvím časopisu, nebo internetu. Nejbližší událostí bude pravděpodobně krajské shromáždění KB-MS, někdy v březnu. V dalším čísle již budeme mít přesný termín. 
V únoru 2012 budou slavit kulaté a půlkulaté narozeniny naši členové: Gomola Jan, Kučerová Lenka, Šrámková Vladimíra, Valošek Vladimír - GRATULUJEME! 
Mnoho článků 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:		- Turčianské Teplice 2012
	Na rok 2012 již teď nabízíme 6.denní rekondiční pobyt v Turčianských Teplicích a to v termínu 22.4. - 28.4. 2012. Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů a všichni mají stejné podmínky. Po dohodě s výkonným výborem KB, jsme se vrátili k pořádání těchto oblíbených rekondičních pobytů na krajské úrovni. Rekondice 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 za jarní termín 2012 musí být do 31.01.2012. Pokud tedy máte zájem jet s klubem na jarní 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






	Moravskoslezský kraj
Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci: 12.1.2012 od 16:30 h
v restauraci Markova krčma, další schůze pak 9.2., 8.3., 12.4., 

	Adventní čas je v této chvíli již na své polovině a vánoce tu budeme mít, jen co byste napekli vanilkový rohlíček. Tak vám všem přeji Vánoční čas plný klidu a pohody, a k tomu ještě také hojnost veselí a radosti. V novém roce se jistě budeme muset obrnit trpělivostí a skromností, proto zkusme o to více projevit lásku a pomoc svému okolí. 
	V lednu 2012 budou slavit kulaté a půlkulaté narozeniny naši členové: Drahošan Petr, Hübschner Josef, Karhánková Pavla, Schaumann Antonín  - GRATULUJEME! 
Mnoho článků 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:		- Turčianské Teplice 2012
	Na rok 2012 již teď nabízíme 6.denní rekondiční pobyt v Turčianských Teplicích a to v termínu 22.4. - 28.4. 2012. Pobyt je nabízen pro všechny členy KB ze všech krajů a všichni mají stejné podmínky. Po dohodě s výkonným výborem KB, jsme se vrátili k pořádání těchto oblíbených rekondičních pobytů na krajské úrovni. Rekondice 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 za jarní termín 2012 musí být do 31.01.2012. Pokud tedy máte zájem jet s klubem na jarní 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


