	Moravskoslezský kraj
Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci: 8.11.2012 od 16:30 
v restauraci Markova krčma, další pak 6.12 následně v roce 2013 10.1. 


Rozjezd školního roku nám dopadl i s návštěvou Ostravských Hradčan pozitivně, tak můžeme směle pokračovat v naší krasojízdě. K následné schůzce bych měl jedno upozornění – v 11. měsíci již začínají předvánoční podnikové akce a večírky, takže bychom mohli mít nečekané potíže se setkáním v Markově krčmě. Sledujte proto, zda nebude na internetu zpráva o změně místa setkání. 
V této chvíli by už měly být za námi také rekondice v Turčianských Teplicích a snad dopadly k obrazu našemu. Tedy především hlavní vedoucí Romany Hlaváčkové, která s přípravou měla starostí jak na zchátralém kostele. Tedy měla domlouvání a potvrzování jak na jarním běhu, tak o to větší na tomto podzimním. A to musím zdůraznit, že pro 40 lidí je to o to mnohem větší oříšek. Tam nám zařídila pro letošní rok více variant pobytu a stravování a zároveň zkouší přesvědčit lázeňské zaměstnance o tom, že by stále mělo platit pravidlo „Zákazník náš pán“. V této chvíli se již o tom můžeme pobavit a zhodnotit, jak se jí to povedlo. 
V další etapě máme před sebou víkendovku DARKOV a následně 8.12. přátelské posezení s rekreačním zápolením v bowlingu, které se bude odehrávat v Pardubicích. A tímto zvu zájemce z našeho klubu a regionu o účast v klání a rivalitu mezi jednotlivými kraji. 
V listopadu 2012 budou slavit půl a kulaté narozeniny: Klišová Anna, Králíková Jana, MUDr. Milbergrová Vlasta, Nováková Božena - 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.
							Jiří Smilek –  člen krajského výboru KB-MS
							tel: 731 552 835,  E-mail:  kb-ms-rekondice@volny.cz


