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Známe vítěze
Letní soutěž Regionu o nejsympatičtější svateb-
ní pár skončila. O vítězi se rozhodlo v interne-
tovém hlasování, v němž čtenáři vybrali dvojici 
Veronika 
a Tomáš Martinkovi z Karviné, kteří získali 2670 
hlasů. Hlavní cenou je tříhodinový pobyt v sou-
kromém wellness SPA na Zámečku Petrovice. 
Vítěznému páru blahopřejeme.

Fotografi e svatebních párů jsme v Regionu
zveřejňovali od května. Své svatební snímky 
nám posílaly dvojice, které si řekli své „ano“
loni nebo letos. Celkem se soutěže zúčastnilo
39 párů. (red)
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Vítězný pár získává poukaz 
na pobyt v soukromém 
SPA v Zámečku Petrovice
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Koupání v Proskovicích:
pohoda, čistá voda a klid
Ostrava – Někteří dávají před-
nost velkým koupalištím a
akvaparkům s množstvím
atrakcí, jiní zase preferují klid
a téměř rodinné zázemí. „Pří-
roda, čistý vzduch, naprostá
paráda. Jsem tady velice spo-
kojená,“ říká paní Eliška z
centra Ostravy, která prosko-
vické Kuňkaliště zkouší poprvé.
Vzala ji tady kamarádka Jar-

mila, jež si toto koupaliště,
které je bývalou hasičskou ná-
drží, velice oblíbila. „Neznám
lepší,“ zdůrazňuje. Do Prosko-
vic jezdí autobusem z Vítkovic,
kde bydlí. Proč ta dálka? „Na
Vřesině a Jihu to bývá hlava na
hlavě. A třeba před dvěma dny
jsem byla na Čapkárně v cent-
ru, ale nelze to srovnávat. Je
tam moc hluku, moc lidí.

NÁVŠTĚVNÍCI Z MĚSTA
Ačkoliv seniorka do Proskovic
jezdí prvním rokem, po dopo-
ručení známých, je na Kuňka-
lišti toto léto už počtvrté. A
znovu se vrátí. „Vyhovuje mi to
tady úplně špičkově. Hraje
hudba, je tu milá obsluha, pří-
jemné záchody, sprcha,“ vy-
práví řeči chtivá žena.
Právě takový typ lidí – spíše

starší lidé z větších ostravských
obvodů – zde chodí nejčastěji.
Místní totiž většinou mají u
svých domů bazén, byť i oni se
samozřejmě přijdou vykoupat.
A také cyklisté, kteří mají
Kuňkaliště přímo u cyklostez-
ky. „Pokud si chci odpočinout,
tak chodím jedině tady,“ říká
pan Jaromír z Výškovic. (red)
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PÁLENICE 
HORNÍ SUCHÁ s.r.o.

www.palenicehornisucha.cz

Co nabízíme
 vypálení pálenky z Vámi dodaného kvasu
   vypálení pálenky s přípravou kvasu z Vámi 

dodaného ovoce v oddělených kvasných  
nádobách označených Vašim jménem

 prodej potřeb pro pěstitele
 úprava destilátu ultrazvukem

Po-Pá 8.00-16.00 | So a mimo pracovní dobu dle dohody | Ne zavřeno


