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...a fotil je
v Náměšti
na Hané,
v Čechách
pod
Kosířem
a také
v Prostějově.

Bitva
Rekonstrukce

slavné
Napoleonovy bitvy

se každoročně
odehrává

u Slavkova. Část
„armád“ se

zastavila v našem
kraji. 4x foto:

ricchie.rajce.idnes.cz

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Rádi fotíte? Navštěvujete zajímavé
akce? Podělte se o své zážitky
a fotografie s ostatními. Založte si
své album na webových stránkách
www.rajce.net.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit také
v novinách. Na stránce
www.rajce.net si založte zdarma
účet. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net

»Ad: Žena si připsala na neschopence
dva dny. Hrozí jí dva roky vězení,
MF DNES, 12. listopadu

Kvůli neschopence
žádná panika nebude
Ano, je to pozměňování veřejné lis-
tiny, nicméně tři roky jsou horní
sazba – a ta se v tomto případě zřej-
mě aplikovat skutečně nebude, tak-
že bych zas tak nehysterčila.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Znamená víc
falšování, nebo život?
Typické české zákony. Zfalšované
diplomy? Nevadí, zameteme pod
koberec. Zfalšované směnky,
smlouvy? Nic se neděje. Falšovaná
nemocenská o dva dny? Sazba tři
roky. Zabití pod vlivem alkoholu?
Také tři roky. Není zákon jako zá-
kon. To je naše republika.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Vést tramvaje
do polí je nesmysl
»Ad: Autokemp, či mrakodrapy, plán
Olomouce je jasnější, MF DNES, 17. pro-
since
Tuto otázku si kladu již od té doby
co se o novém územním plánu za-
čalo mluvit, když jsem navštívil po-
slední veřejné projednání územní-
ho plánu, nestačil jsem se divit. Pá-
nové „odborníci“ z Brna předvedli,
že se v tomhle městě nedá udělat
nic normálně. Na co dělat nový
územní plán, ve kterém se stejně
bude (ať chceme, nebo ne) pořád
něco měnit. Olomouc jakožto stoti-
sícové město se prostě neshodne
na určitých věcech. Vrchol této
„frašky“ je ovšem zastavění příjez-
dových cest do Olomouce „novo-
dobými branami“ v podobě mrako-
drapů, nebo chcete-li výškových
domů. To opravdu nestačí, že se
za komunistů obestavěla celá Olo-
mouc šílenými sídlišti, kde se nedá

ani slušně zaparkovat? To si musí-
me ničit naše překrásné město dal-
šími obludnostmi? A to nemluvím
o tramvajových tratích do polí.
Ona nová tramvajová trať ke Glo-
busu bude užitečná, až se tam po-
staví nová čtvrť, ale pokud tam
bude jen pole, k ničemu nebude.
To stejné platí v případě Olympie
a skladu Kauflandu u ní. Jestli má
Olympie požadavky na lepší dopra-
vu, ať si ji zaplatí, nevidím jediný
důvod, proč by mělo město stavět
tratě někam do polí. Jsou určitě lo-
kality, kde je tramvaj potřebnější,
například Lazce, Tabulový vrch
nebo Povel a Nové Sady. Někdo
může argumentovat, že jsou to vy-
hlídky do budoucna, ano, souhla-
sím, ale i tak by měl být územní
plán alespoň trochu reálný.
Olomoučané, nenechte si všechno
líbit a protestujte. Jak vidno z ruše-
ní nočních autobusů – i protest, po-
kud je dostatečně silný, pomáhá.
Martin Kašpar, Olomouc

V Čechách pod Kosířem se cestou
ke Slavkovu zastavili doboví huláni
(nahoře). Foto: frabcan.rajce.idnes.cz

Fórum čtenářů

Na Slavkov Jiří Novotný zachytil přípravy na
historickou rekonstrukci bitvy u Slavkova...

výběr z dopisů, kráceno

Vaším objektivem Fotografie událostí Olomouckého kraje. Přípravy na bitvu u Slavkova na snímcích Jiřího Novotného a Františka Rabčana

Chystáte-li se prožít svou letní dovolenou
2011 v Chorvatsku a ještě nikdy jste nevyu-
žili služeb největšího českého touroperáto-
ra na chorvatský Jadran, pak
právě pro vás je toto příležitost
jak ušetřit své peníze.
Každý nový zákazník, kte-

rý si ještě nikdy u VÍTKOVI-
CE TOURS nekoupil zájezd
do Chorvatska a učiní tak do
31.12.2010, obdrží jednorázovou slevu ve výši
10 % z cen v katalogu JADRAN 2011 nebo
kataloguMimořádných slev Jadran 2011.

Přesvědčte se i Vy o kvalitních služ-
bách, jistotách a serióznosti VÍTKOVICE
TOURS a kupte si do 31.12.2010 svou letní

dovolenou na chorvatském
Jadranu.
Kromě slevy 10 % můžete

navíc využít slev až 20 % za
včasný nákup do 31.12.2010.
A to už se vyplatí!

Rezervujte ihned na www.ckvt.cz nebo
volejte 59 666 40 40, slevu 10 % lze uplatnit
pouze v pobočkách VÍTKOVICE TOURS.

Ještě jste necestovali
s CK VÍTKOVICE TOURS?


