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Rekonstrukce ročníku 2006, barevné rozlišení sekcí
Během února bylo novou navigací opatřeno dalších více než 50 stránek z akcí v
roce 2006, které nabízejí asi 1200 fotografií. Současně bylo pro lepší orientaci
dotaženo i do Mapy stránek už dříve použité barevné rozlišení sekcí. Hlavní
stránka a související souhrnné informace mají pozadí zlaté, archivy stránek
jednotlivých ročníků šedé, rubriky sekce o životě v Modřicích světle modré,
sekce Česko je v barvě khaki a Svět ve tmavším odstínu zelené.
Tipy na výlety autem, na kole i pěšky
Stejný odstín zelené má i celkový přehled tipů na výlety, kterých přibyla další
dvacítka. Z hlediska atraktivity určitě stojí za zmínku působivá příroda,
zachycená při toulkách ve studeneckých lesích, výlet z Bukovinky do
Jedovnic, trasa z Osové Bitýšky do Tišnova, putování přes Klucaninu nad
Tišnovem do údolí Lubě, cesta k pomníčku Járy Cimrmana u hájenky pod
Sýkoří, jarní cestování po lužních lesích u Ivaně a další ...
Fotografie Miroslava Hájka
Především je nově zpřístupněno všech 140 fotografií z hodové výstavy na
podzim 2006 - „Příroda kolem nás“. Velice působivé jsou i alba z procházek,
tentokrát nejen v Modřicích, ale i v Brně na Špilberku a na Petrově.
Ze života v našem městě v roce 2006
Kromě dokumentace z Václavských hodů a dalších akcí přibyly především
historicky cenné záběry o jarní povodni a celkovém rozsahu zátopy v Modřicích
i okolních lokalitách podél řeky. Mimořádnou událostí také byla předvánoční
výstava betlémů v modřickém muzeu s téměř 600 návštěvníky. Organizátorka
Ing. Kolářová a další členové Muzejního spolku na ni dokázali prezentovat přes
80 betlémů nejrůznějších druhů i původu, z nichž většinu si zájemci mohou
prohlédnout i na více než stovce našich fotografií.
Koncerty vážné hudby počátkem roku 2014
Ze současnosti fotograficky připomínáme tradiční lednový Benefiční koncert v
kostele, na kterém tentokrát vedle místních účinkujících, jako vzácní hosté znovu
zazpíval Mužský pěvecký sbor z Mutěnic. Dále pak také únorový už 68.
Komorní koncert na radnici, kde nás „hudbou a slovem vážně i nevážně“ bavila
klavíristka prof. Borková se zpěvačkou A. Borkovou ml. a hercem Pavlem Hýžou.
příjemné prohlížení přeje Vlastimil Čevela

