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Od vydavatele ...
>&
(m_(_/z_ 
(_)(_)Kdysi dávno, přesněji v lednu 2005, jsme s kamarádem fotografem Mirkem 
Hájkem 
začali na internetu "Slovem a obrazem prezentovat zajímavé informace z Modřic 
a okolního světa". Pak se z toho vyčlenily samostatné portály 
|: http://mim2.webnode.cz/ :|: Mim2, :|
|: http://modricke-koncerty.webnode.cz/ :|: Modřické koncerty na radnici, :|
|: http://pevecky-sbor-modrice.webnode.cz/ :|: Pěvecký sbor :| a
|: http://www.folklorni-krouzek-modrice.cz/ :|: Dětský folklorní kroužek. :|   
Původní stránky však z technických důvodů už od podzimu 2021 na webu chybí.  
_/ /z_
(_)(_)(_)Když jsem si doma prohlížel archiv, tak jsem si uvědomil nejen 
jejich trochu "starobylý" půvab, ale i historickou hodnotu. 
Modřice dnes vypadají jinak a někteří lidé na fotografiích už mezi námi nejsou. 
(_)Dokončená programovací stavebnice |: mini-web .|: Mini-web :| a možnost 
|: https://www.endora.cz/ .|: publikování kompletních stránek, :|
vytvořily lákavé podmínky. A(_)tak vznikla úvaha, že by se historické i současné
stránky 
mohly takovou formou připomenout širší veřejnosti.
_/ /z_
(_)(_)Hlavním cílem obnoveného MIMu není nabízet aktuality - od toho jsou 
modernější 
a pružnější informační kanály, např. facebook. Naše nové stránky by v současné 
hektické době měly spíše umožnit klidné zastavení a(_)zamyšlení.
Především ale z pohledu jejich autorů dokumentovat kousek historie dění v našem 
městě 
i okolí a(_)uchovat ji tak, aby bylo možno si ji v případě zájmu znovu 
připomenout.
_/ /p_ Vlastimil Čevela - prosinec 2021 _/
PS:
//pro potěšení písnička, která "duši činí hebčí ...:" //Luděk Nekuda a Jiří 
Cízler -
|: https://www.youtube.com/watch?v=AHoRliWx3GA#t=1m :|: "Hrej mi" :| a 
|: https://www.youtube.com/watch?v=exzzfXMHCpQ :|: "LA originál" :|
_)_m)
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Zpívání s Luckou a sólisty BROLN //před Vánocemi 2013
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Mini-web se představuje 2021/12
>o-38wx
mim-foto/2112-22.jpg
mini-web



>&
(m_(_ index _)_m)
<
>bz

>ba-4
Články o přírodě v Modřicích a okolí 2021
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Přízřenický splav a soutok 2005-2021
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Modřický sbor a Rybovka 2021-2022
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