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Rubrika „Odkazy“ jako užitečný rozcestník
V rámci rekonstrukce byla nově vytvořena také rubrika odkazů, do které je
přístup z hlavní navigační lišty na každé stránce MIM. V kapitole „Doprava“ je
především velice zajímavá podrobná interaktivní mapa celého systému IDSJMK, kde lze nalézt odjezdy veřejné dopravy i spojení, ze všech zastávek v
celém Jihomoravském kraji. Kromě odkazů na vyhledávání spojení v
celostátní síti ČD a v jízdních řádech iDNES lze také přímo přistupovat k
jízdním řádům všech linek, které obsluhují město Modřice. V kapitole
„Zpravodajství … “ pak jsou odkazy na vybrané významné informační zdroje v
Modřicích, v Česku i ve světě a v závěru odkaz na nový jednoduchý systém
appear.in pro male videokonference, který lze využít i pro komunikaci s
vydavatelem MIM – podrobnosti jsou v rubrice „O nás“
Foto a video z Benefičního koncertu v lednu 2012 - Rybova mše
Velice úspěšné provedení části Rybovy mše v modřickém kostele v podání
Smíšeného pěveckého sboru města Modřice pod vedením Lucie Tomečkové s
doprovodem instrumentální skupiny vedené Jiřím Bradou, si nyní můžeme vedle
foto M. Hájka nově také připomenout na video nahrávce Milana Obdržálka.
Foto a video z koncertu KK69 – Setkání při swingu
Na fotografiích Miroslava Hájka a na videu Pavla Rosendorfa si také můžeme
zopakovat hudební zážitky z tradičního setkání jazzových profesionálů a mladých
studentů místní ZUŠ.
Dětský folklorní kroužek měl soustředění na Blatinách
A tak se na fotografiích můžeme podívat nejen na výrobu originálních figurek
„Moreny“, ale především se přenést do tohoto hodně zajímavého koutu Vysočiny.
Tipy na výlet – Ivančickou divočinou
Ve městě „tří řek“ se můžeme nejen projít po příjemně upraveném břehu Jihlavy,
ale kousek od soutoku proti proudu Rokytné, prakticky na dohled od města už je
království divoké vegetace a bobrů. Naše fotografie dokumentují, že objem
kmene nebo výška stromů pro ně není vůbec žádný problém . . .
příjemné prohlížení a poslech přeje Vlastimil Čevela

