	Moravskoslezský kraj
Nejbližší schůzka 2. čtvrtek v měsíci: 10.1.2013 od 16:30 
v restauraci Markova krčma, v roce 2013 pak 10.1., 14.2., 14.3 - „Kraj. shrom.“


„Tichá noc, přesvatá noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo spát…“. 
Tak toto Vám všem přeji. Neboli klid a pohodu, nejen o svátcích vánočních. Ale i okamžik zastavení a rozjímání, který nám pomůže zase se hýbat rychleji. Chvíle klidu po dobře odvedené práci. 
	Přejeme všem našim členům i nečlenům, zdravým i nemocným, všem co služby nám poskytují a všem co přispívají a pomáhají nám jen nesedět s rukama v klíně: „Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2013“
	No a do Nového roku a pak po celý rok - Zatneme zuby, nasadíme úsměv na ret, a deme do TOHO! Přeji především štěstí – nenarazit na blbou příhodu. 
V lednu 2013 budou slavit půl a kulaté narozeniny: Ing. Bartolomová Daniela, Mgr. Daehnová Lýdie, Gablasová Marie - GRATULUJEME a přejeme hodně sil v boji za vlastní zdraví.
Důležité informace můžete najít také na www.bechterev.webpark.cz  
							Miroslav Šmecko –  předseda krajského výboru KB-MS
							tel: 775 238 042      E-mail:  kb-ms@volny.cz 
Rekondice:	
Letošní Turčianské Teplice na konci září dopadly na jedničku s hvězdičkou a zde jsme také sjednaly podmínky na příští rok. Již máme stanoven termín na jarní TT běh v příštím roce a ten bude od 21.4 do 27.4.2013 a běh TT podzim od 22.9 do 28.9.2013
Základní cena - ubytování Aqua zůstává stejná jako v roce 2012 - 5.100, H. Aqua + večeře švédské st. 5.700, Velká Fatra, večeře - 3 menu nová cena - 6.300, VF večeře švédské stoly - 6.900. Pobyt zahrnuje ubytování, polopenzi a 19 procedur.
Přihlášku na jarní termín je již možno stáhnout z našich internetových stránek. Platba za jarní termín 2013 musí být odeslána do 31.1.2013.
							Jiří Smilek –  člen krajského výboru KB-MS
							tel: 731 552 835,  E-mail:  kb-ms-rekondice@volny.cz


