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Slevy se nesčítají.   
*** Informace v optikách Eurooptik s.r.o.
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SLEVA 30%  na ztenčené brýlové čočky Hoya

VÝPRODEJ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ  -  50 %

BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA pro děti do 15 let ***
SLEVA až 50% na vybrané brýlové obruby

až

WWW.LASKI.CZ

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

přeje firma LASKI

PF 2017
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Periodický tisk – Prostějovské radniční 
listy vydává jedenkrát měsíčně v nákladu 
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Prostějovské radnièní listy Distribuci Prostějovských radničních listů zajišťuje
Česká pošta, s. p.

V případě problémů s doručováním Prostějovských radnič-
ních listů je možno volat panu Janouškovi – 605 220 360

nebo Waischornové Kláře 730 188 644.

Vážení spoluobčané,
vedení města Prostějova Vám přeje šťastné  

a veselé svátky vánoční, rodinnou pohodu  
a klid a vše nejlepší v roce 2017!

Ohlédnutí za historicky prvními velikonočními trhy. Do Prostějova přijel Karel IV.

Prostějovské léto oživilo centrum města. 

Kluziště zahájilo provoz v listopadu.

Nejen hody, ale i hodokvas zažili Prostějované.
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Adventní a vánoèní 
bohoslužby 2016
Církev československá husitská, Demelova 1, Prostějov

Kostel Husův sbor, CČSH
Adventní:
Úterý 13.12. v 18 hod.   Adventní koncert pěveckého sboru  

Proměny
Sobota 17.12. v 17 hod.    Adventní koncert Richarda PACHMANA 

a Dity HOŘÍNKOVĚ
Vánoční:
24.12. 23 hod.   půlnoční bohoslužba
25.12. 10 hod.   vánoční bohoslužba Slavnost Narození Páně
26.12. 10 hod.   vánoční bohoslužba kaple DD Nerudova, Prostějov
 16 hod.    vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
31.12. 16 hod. Silvestrovská bohoslužba
1.1.2017 18 hod.  Novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku

Českobratrská církev evangelická, 
Kollárova 6, Prostějov

Adventní:
18.12. 10 hod.   bohoslužby s vánoční hrou dětí

Vánoční:
25.12. 10 hod.   slavnostní bohoslužba
31.12. 18 hod.   Silvestrovské zamyšlení
1.1.2017 10 hod. bohoslužba s požehnáním do nového roku

Ekumenická bohoslužba za Jednotu křesťanů:
22.1.2017 16 hod.  společně všechny křesťanské církve v  Prostějo-

vě v  modlitebně Církve českobratrské evangelické,  
Kollárova 6, PV

Přejeme všem klidné, spokojené 
a požehnané vánoční svátky.

Pozvánky:
Nota Bene  

VÁNOČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 15. 12. 2016 v 18:00 

v kostele sv. Cyrila a Metoděje, 
Brněnská ulice, Prostějov.

Vstupné dobrovolné.
Přizvaní hosté: mužský pěvec-

ký sbor ORLICE, dětský pěvecký 
sbor HORÁČEK

ATENEO pro Jistotu
Dne 17. 12. 2016 v  15.00 se 

bude opět konat adventní kon-
cert v  kostele Cyrila a  Metoděje 
na Brněnské ulici v  Prostějově. 
Vstup dobrovolný, vybraná částka 
bude použita pro handicapované 
žáky školy JISTOTA, o. p. s. na ul. 
Tetín v Prostějově. Hraje a zpívá 
Smíšený komorní sbor ATENEO 
působící při Univerzitě Palackého 
v  Olomouci. Všechny srdečně 
zveme PhDr. Marie Turková

ředitelka o. p. s. 
Střední škola, základní škola 

a mateřská škola  JISTOTA, o.p.s.
 

V neděli 1. 1. 2017 v 18 hodin se 
v  kostele sv. Jana Nepomuckého 
uskuteční Novoroční varhanní 
koncert - Ondřej Mucha – varhany

Za informace uvedené na těch-
to pozvánkách odpovídají organi-
zátoři akcí

Ohňostroj letos s novinkou!
Úderem 20. hodiny od-

startuje na Silvestra tradiční 
městský ohňostroj. Už o ho-
dinu dříve však bude náměs-
tí žít.

„Od 19:00 hodin bude pro-
bíhat veřejná produkce s repro-
dukovanou hudbou, samotný 
ohňostroj bude odpálen ve 
20:00 hodin a potrvá přibližně 

15 -20 minut. Mohu prozradit, 
že tentokrát půjde v  podstatě 
o  pyromuzikál, kombinující 
hudbu, mluvené slovo, světelné 
efekty a pyrotechnické efekty,“ 
naznačila náměstkyně Ivana 
Hemerková.

Bezpečnostní zóna bude 
stejná jako v  loňském roce. 
Pracovníky dodavatele bude 

ve spolupráci se strážníky 
městské policie zajištěna orga-
nizace pohybu v zóně tak, aby 
nebyl vlastníkům a  nájemní-
kům domů, kteří se budou 
v bezpečnostní zóně nacházet, 
znemožněn přístup do objektů. 
Omezeno však bude setrvávání 
v této zóně po dobu trvání oh-
ňostroje.  -jg-

Strážníci varují: pozor na kapsáře a zloděje!
Předvánoční obchody, plná 

parkoviště, shon a  nepozor-
nost – lákavá nabídka pro zlo-
děje. 

„Vánoční trhy i  hypermar-
kety budou pod intenzivním 
dohledem hlídek, ale i  tak je 
zapotřebí, připomenout zásady 
bezpečného chování, které je 
často opomíjeno. Při nakupo-
vání je velmi nutné hlídat si pe-
něženku. Stále platí, nenechávat 
ji nahoře v  tašce, ani na jiném 
viditelném místě. Další běžnou 
chybou je opuštěná taška v ná-
kupním košíku. To je přímo 
magnet na zloděje. Mnohdy se 
stává, že okradený člověk svoji 
ztrátu zjistí až při placení u po-
kladny. I na parkovišti je důle-
žité být opatrný. Skládat nákup 
do vozidla a přitom odložit ka-

belku s peněženkou na sedadlo 
vedle řidiče bez uzamčení dveří, 
to rozhodně není dobrou vol-
bou,“ apeluje mluvčí Městské 
policie Prostějova Jana Adám-
ková. A právě z důvodu, co nej-
více zamezit těmto situacím, se 
budou i v letošním roce občané 
setkávat se strážníky při preven-
tivních akcích. 

„Hlídky budou přímo kon-
trolovat, zda jsou nakupující 
opatrní a  chovají se obezřetně. 
Pro tyto oslovené bude tradičně 
připraven dárek. V  opačných 
případech budou lidé upozor-
něni na nedostatky. Věříme, že 
tyto aktivity pomohou k tomu, 
aby vánoční svátky byly po-
klidné a  plné pohody, bez 
zbytečných starostí,“ uzavřela 
Adámková.  -kaa-
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V březnu se uskuteènily historicky první velikonoèní trhy…

Ve vestibulu kina Metro 70 se konaly tradiční Velikonoce v lidových řemeslech.
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Jarní měsíce byly ve znamení rozkvetlého Prostějova…

INZERCE

Telefonická dohoda předem nutná!!!    
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová, 
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz
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Tradiční Den se složkami IZS ani letos nezklamal…
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 A co teprve příjezd Karla IV! – to byla paráda…
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Prostějov se ve fotografiích chlubil svou krásou v polské Šródě…

Krásné počasí ze začátku výstavy vystřídala náhlá průtrž mračen...
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Nejen mladým svalovcům začalo sloužit první workoutové hřiště…

INZERCE
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Prostějovské léto to rozjelo s kapelami a soutěžemi pro děti…
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Věra Špinarová si podmanila prostějovské obecenstvo…
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Prostějov má jako jedno z mála měst v České republice hned dvě Rákosníèkova hřiště…

INZERCE
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Taneční pro dospělé zima 2017

Zveme vás na závěrečné věnečky tanečních kurzů podzim 2016, 
které se konají ve Společenském domě na Komenského ulici 
v Prostějově v pátek 16. 12. a v sobotu 17. 12. od 19.00 hodin

Taneční škola Šárky Milarové
a Taneční klub Jiřího Šindlera  pořádají

Taneční škola Šárky Milarové
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zahájení: pátek 6. ledna 2017 v 19:30 hod.
místo: taneční sál, Dům služeb, Olomoucká ul., Prostějov
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Hody byly bohatší o výstavy lákadel partnerských měst Šróda a Vysoké Tatry…

Dvě partnerská města se pre-
zentovala v rámci prostějovských 
hodů ve vestibulu kina METRO 
70. Konkrétně polská Šróda  
a  slovenské Vysoké Tatry. Kro-
mě velkoformátových fotografií 

obou měst a jejich okolí měli ná-
vštěvníci možnost ochutnat něco 
ze zahraničních dobrot, což se 
setkalo s velkým ohlasem. 

„Byli bychom rádi, kdyby 
partnerství nebylo pouze for-

mální. Naopak by bylo skvělé, 
pokud by i tato výstava přispě-
la k  tomu, aby Prostějované 
dostali chuť se buď do polské 
Šrody či slovenských Vysokých 
Tater sami podívat. Obě měs-

ta mají určitě co nabídnout,“ 
uvedla během slavnostního za-
hájení prostějovská primátorka 
Alena Rašková.

Prostějovská výstava byla 
druhou částí putovní výstavy po 

všech třech partnerských měs-
tech. První proběhl začátkem 
prázdnin ve Šródě, třetí a  po-
slední díl se odehraje v  rámci 
Wolkrovy Polianky v  říjnu ve 
Vysokých Tatrách. -jg-
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Hodokvas - tak ten se setkal s velkým ohlasem
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Prostějov se prezentoval v Tatrách…
V  měsíci říjnu proběhla tře-  měsíci říjnu proběhla tře-říjnu proběhla tře-

tí a  závěrečná společná akce 
partnerských měst - Prostějov 
- Vysoké Tatry - Šróda. Města 
Prostějov a  Šróda se tentokrát 

prezentovala právě ve slov-
enských Vysokých Tatrách. 
Panely s fotografiemi obou měst 
a  ochutnávka kulinářských 
specialit z  Hané a  Velkopolska 

udělaly radost více než stovce 
hostů, kteří na dopolední 
výstavu zavítali do tatran-
ské vily Ilona ve Smokovci.  
Zdařilou putovní výstavou, 

která postupně zavítala do Pol-
ska, dále v rámci prostějovských 
hodů právě do Prostějova a teď 
na podzim do Vysokých Tater 
tak vyvrcholily letošní Dny 

partnerských měst, které se 
ve všech třech zúčastněných 
destinacích setkaly se zájmem 
veřejnosti a  vřelým přijetím ze 
strany hostitelů.   -jg-

Výstava se konala v této krásné tatranské vile.
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Do Prostějova dorazil legiovlak!...
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Svátek seniorů se opravdu vydařil!
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Mobilní kluziště ožilo letos o měsíc dříve…



Město Prostějov

w
w

w.prostejov.eu
 

14. prosince 2016 Strana 21

Prostějovské radniční listy
Na ohlédnutí za sportovními událostmi bychom takřka potřebovali jedno celé samostatné vydání, 
a tak alespoň jeden ze sportovních svátků - Vyhlašování nejlepších sportovců města...
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V  předvánočním čase jsme 
požádali o rozhovor majitele a ře-
ditele oděvní firmy a značky RV 
FASHION René Volka. Co nám 
prozradil o  oboru, současných 
módních trendech či známé pros-
tějovské firmě se dočtete na násle-
dujících řádcích.
 Pane řediteli, vaše firma 

působí na trhu téměř deset let. 
Asi není nutné čtenářům vysvět-
lovat, že se zabýváte pánskou 
a dámskou módou. Mohl byste 
říci, na co se nyní ve firmě zamě-
řujete a jaké jsou vaše vize?

„RV FASHION je znám tím, že 
se zabývá malosériovou pánskou 
a dámskou konfekcí. Naše kolekce 
jsou výhradně nabízeny v  rám-
ci naší sítě firemních prodejen. 
Klademe důraz na kvalitu, která 
musí být garantována výrobou 
a  kvalitou použitých materiálů. 
Spolupracujeme se zahraničními 
dodavateli materiálů v Itálii a Por-
tugalsku. Mezi naše největší doda-
vatele patří renomované značky 
Reda a  Paulo de Oliveira. Naše 
vize v  budoucnu se opírá o  tzv. 
inteligentní materiály a nové tech-
nologie.“
 Řekl jste malosériová kon-

fekce. Co si máme pod tím před-
stavit?

„Podařilo se nám vyjednat pod-
mínky u našich dodavatelů i výro-
by. Nakupujeme v rozmezí od 50 
do 100 metrů vynikajících látek. 
Pokud počítáme spotřebu materi-

álu například na výrobu pánského 
obleku 3 metry, tak vám z toho vy-
jde výroba 16 maximálně 33 kusů 
od dezénu. Pokud toto promítnete 
do velikostního sortimentu, tak 
zjistíte, že máte pestrou nabídku 
materiálů a  dezénů pro každou 
prodejnu. Důležité je, aby se nám 
zákazníci nepotkávali ve stejných 
výrobcích.“
 To chápu, ženám by to urči-

tě vadilo, ale mužům asi méně...
„Doba se změnila. Naši zákaz-

níci se o dění ve světě módy velmi 
zajímají, sledují trendy. A  pokud 
se podíváme na současné mladé 
muže, tak ta změna v  pojetí 
a  vnímání sebe sama je podstat-
ná. Muži se začínají o sebe starat, 
uvědomují si, že vizáž a  celková 
image pomáhá jejich kariérnímu 
a profesnímu růstu a hlavně chtějí 
vypadat dobře. U žen tlak na in-
dividuální modely je ještě silnější, 
tam mluvíme o  maximálně šesti 
kusech od fazony a dezénu.“
 Výroba pro dámy musí být 

tedy velmi nákladná?
„To by určitě byla, proto spo-

lupracujeme s  renomovanou 
značkou Andrea Martiny, která 
má nejen vynikající návrhářku 
paní Stuchlíkovu, ale hlavně umí 
rychle reagovat na světové trendy 
módy jak střihově, tak i materiá-
lově. Dámské výrobky této znač-
ky tvoří opěrný pilíř dámských 
kolekcí na našich prodejnách. 
Díky tomu se nám daří držet i ce-

novou politiku u výrobků v přija-
telné etáži.“
 Jsou zákazníci podle vás ná-

ročnější než v minulosti?
„Velká nabídka a konkurenční 

trh umožňují zákazníkům vybrat 
si skutečně to nejlepší, co zákaz-
ník požaduje a hlavně podle jeho 
představy. Zákazník chce vědět 
o  výrobku maximum informací 
a chce vypadat dobře. Oděvní vý-
robky se stávají prezentací člověka 
na veřejnosti, vždyť o  tom zpíval 
už pan Werich. Lidé by měli od 
prodávajících požadovat doko-
nalý servis. Na našich prodejnách 
nejsou prodavači, ale módní po-
radci, kteří se snaží empatickým 
přístupem zákazníkům poradit, 
vše sladit a umí vyřešit i případné 
úpravy, tak aby celkovým efektem 
byla dokonalost a  spokojený zá-
kazník.“
 Před dvěma týdny jste ote-

vřeli v Olomouci v Galerii Šan-
tovka další prodejnu RV. Kolik 
prodejen má firemní síť a  co 
v prodejnách zákazníkům nabí-
zíte?

„V současné době má firemní 
síť šest prodejen. Zákazníci nás 
najdou v  Prostějově, Olomouci, 
Zlíně a v Praze. Vedle klasických 
kamenných prodejen jsme i v ob-
chodních centrech. Snažíme se, 
aby na každé prodejně byla jiná 
nabídka, což se nám úspěšně daří, 
právě díky malosériovosti. Vedle 
pánských obleků, sak, kalhot 
a  plášťů se zaměřujeme na na-
bídku doplňků. Tu tvoří pestrá 
nabídka košil, kravat, opasků, šál 
a  obuvi. Pro dámy nechybí kos-
týmy, šaty, pláště, halenky a  ka-
belky. V nabídce je poměrně silná 
kolekce volnočasové módy 
i jeansy.“
 Máte v plánu roz-

šiřování „rodiny“ fi-
remních prodejen RV?

„Jsme střední firma, 
rozvíjet se určitě chceme 
a  budeme, ale je s  tím 
spojeno mnoho práce 
a  investic. Určitě máme 
v plánu Brno a Ostravu. 
Momentálně jednáme 
o další prodejně v Praze.“
 O vás se ví, že máte 

hodně aktivit, přednášíte 
firmám a institucím o mód-
ních trendech, děláte dress 
code, učíte. Dá se to všechno 
stíhat a u toho vést firmu?

„Máte pravdu, že je to hod-
ně časově náročné. Potřeboval 
bych, tak asi jako všichni, aby 
den měl 48 hodin. Některé akti-
vity jsem musel bohužel ukončit, 
momentálně jen přednáším, práci 
ve školství jsem opustil. Moc mne 

to mrzí, protože práce s mladými 
studenty je úžasná a  inspirující. 
Člověk získává nové pohledy na 
věci, nápady a někdy i řešení. Náš 
současný firemní tým má pestrou 
věkovou strukturu, která dobře 
funguje a doplňuje se.“
 Kam směřují nové módní 

trendy?
„V  pánské módě 

vyštíhlené siluety 
přetrvávají, začí-
nají se znovu ob-
jevovat dvouřa-
dové obleky. Velký 

důraz je kladen na vypracování 
a detaily. Změna nás čeká u casual 
stylu. Itálie jednoznačně ukázala, 
že nastává odklon od bavlněných 
separátních sak a budeme se vra-
cet ke klasičtějším separátním 
sakům. U  košil budou zmenšo-
vány límečky a košile s drobným 
vzorem budou převládat v  šatní-
ku každého muže. Modré obleky 
v kombinaci s hnědými doplňky 
jsou stále v trendu. Znovu pánové 
objeví kouzlo barevných obleků, 
jako jsou tóny fialové a tmavě ze-
lené. Pánové by se neměli bát ani 
kára.“
 Dámská móda je hodně 

o  variabilnosti, ale také hodně 
o  pohodlí. Musím konstatovat, 
že v  dámských trendech není 
jednotná linka.

„Existuje cílená snaha oděvních 
značek prosazovat vlastní módní 
diktát. Odklon od klasiky bohužel 
pokračuje. Mám radost, že mla-
dí umělci ale kouzlo této módy 
znovu začínají objevovat, to by 
mohlo znamenat průlom u nác-
tiletých slečen. Trendy se mění, 
ale vždy nová generace se ráda 
nechá inspirovat minulostí.“
 Co byste vzkázal našim čte-

nářům?
„Chtěl bych všem našim zákaz-

níkům poděkovat za projevenou 
přízeň k naší značce v tomto roce. 
Všem čtenářům popřát krásné 
a  klidné vánoční svátky, aby je 
strávili s těmi nejbližšími a aby se 
všem splnila všechna přání, která 
budou mít s přicházejícím novým 
rokem. Všem přeji pevné zdraví 
a kus lidského štěstí.“

RV FASHION má v současné době firemní síť šesti prodejen
„Klademe důraz na kvalitu, která musí být garantována 

výrobou a kvalitou použitých materiálů,“ říká ředitel Volek
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TENISOVÁ 
EXTRALIGA

finálová skupina  
v areálu TK Prostějov 

BONVER

www.tkplus.cz

17–21/12/2016

hlavní partneři

generální partneři

oficiální partneři

Nerudova 11 ,Prostějov 
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

    Na Vaši návštěvu se těší:  
Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 - insolvence, likvidace

E-mail : poradna@oddluzovaci.expert Internet: www.oddluzovaci.expert

Chcete žít bez dluhů?
Oddlužení je určeno pro všechny lidi,  

kteří mají jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy 
(mzda, podpora, sociálka, důchod…)

A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.

 

Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno

přijďte se zdarma informovat

 

a právní poradenství

                     a poradenství

Okamžitě zastavíte 

nehorázné úroky, 
exekuce,soudy, 

dražby

Leona Greňová            - 727 939 871 - insolvence, likvidace
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www.fokusoptik.cz

Sleva na dioptrické obruby platí při zhotovení kompletních brýlí (obruba + skla).
Akce platí od 14. 11. 2016 do odvolání ve všech prodejnách kromě outletu FAOC Štěrboholy. Nelze uplatnit na nákupy v e-shopu.

K jakémukoliv nákupu nad 2 000 Kč získáte dárek: 500 Kč na další nákup slunečních brýlí v min. hodnotě 1 500 Kč po odečtení slevy.

Dárek

poukázka

na 500 Kč

Nadělujeme • Sleva na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle

včetně letošních modelů!
Na modely pro rok

2017 sleva 20 %

Těšíme se na Vás v pobočce FOKUS optik a.s.
Adresa: Pernštýnské nám. 3, 796 01 Prostějov • Otevírací doba: Po - Pá 9 - 18, So 9 - 12 hod

Tel.: 582 337 199 • E-mail: fokusprostejov@fokusoptik.cz

Fokus-2016-kampan-09-inzerce-Prostejov-B-100x70mm-TISK.pdf   1   23.11.2016   11:51:44
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www.wuh.cz

Děkujeme Všem našim zaměstnancům
a partnerům, kteří přispěli k úspěchu 

Windmöller & Hölscher Prostějov k.s. a těšíme se
na nové kolegy, kteří se k nám připojí v roce 2017.
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