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Pokračování rekonstrukce – přibylo 57 stránek a 1.357 fotografií
V lednu byla dokončena nová navigace pro stránky ročníku 2005. To umožnilo
začít postupně realizovat regionální tématické členění a návaznost na existující
webový informační fond. Jde o dávnou představu vydavatele, že by mělo být
možné vhodným způsobem přehledně navázat na stránky z různých zdrojů tak,
aby se čtenář snadno a rychle dostal k souhrnným informacím o určité oblasti –
podrobnosti jsou popsány dále.
Tématické rubriky v sekci Česko a Wikipedie
Stránky z jednotlivých výletů jsou nadále kromě standardního uvedení v ročním
archivu vždy také zařazeny do některé z regionálních rubrik, které volně navazují
na oficiální turistické oblasti. Pro okolí Modřic a Brna, případně pro další vybraná
místa, jsou pak MIM-rubriky i podrobnější. Po delších úvahách byla jako prioritní
zvolena návaznost na webové stránky lokalit ve Wikipedii. Díky kvalitním
týmům dobrovolníků mají totiž spolehlivě u každé obce všechny základní i
statistické údaje a odkazy na její oficiální stránky. Informace na wiki jsou sice
někdy neúplné, ale pro většinu důležitých témat je to vynikající zdroj - pro příklad
doporučuji se podívat na odkazy v rubrice Česko / Brno.
ABC rejstřík a rozcestník pro turistiku po Česku i jinde
Další novinkou je zahájení tvorby abecedního rejstříku, který by měl postupně
obsáhnout především všechny lokality, související s výlety na stránkách MIM a
snad i vybrané další. Již nyní jsou ale v úvodu ABC rejstříku k dispozici odkazy
na wiki a turistické portály všech krajů a hlavního města Prahy.
Tipy v pro plánování cyklovýletů do blízkého i vzdálenějšího okolí
Zde bych rád upozornil na trasu od Dalešického pivovaru kolem přehrady v
rubrice Česko / Třebíčsko, jarní výlety podél Svratky do Blučiny v rubrice /
Rajhradsko a Židlochovicko a podzimní / Znojemsko a Podyjí. Zajímavé jsou
také kombinace s vlakem v rubrice / Tišnovsko a Kuřimsko - přejezd Osová
Bitýška – Dolní Loučky - Tišnov a trasa Kuřim – Lažánky – Hradčany.
Václavské hody 2005 a hodové výstavy
V uvedeném roce se konalo dokonce 10 hodových výstav, ale největší pozornost
určitě vzbudily fotografie Miroslava Hájka – Modřice včera a dnes. Webové
stránky MIM nabízejí nejen všechny vystavované srovnávací foto a panoramata,
ale i ukázky z ostatních výstav a záběry z předávání práva, průvodu, vystoupení
sboru atd, včetně odkazu na pamětnicky zajímavý You Tube videosestřih.
Video z koncertu 2013 / KK66 – Moravské klavírní trio a Vendula Šromová
natočil otec skladatele J. Meisla a zpřístupnil P. Rosendorf – velice doporučuji !
příjemné prohlížení a poslech přeje Vlastimil Čevela

