
4 Úvodník 

Z důvodů selhání lidského zdroje se vám, vážení čtenáři, omlouváme za spletení 
očíslování předchozího vydání. Abychom dostáli svých závazků, zpětně toto nové číslo 
značíme coby první vydání loňského roku. Děkujeme za pochopení. 

(redakce) 

Vážené kolegyně a kolegové, 

je to již naposledy, co píši tento úvodník, neboť jsem se po zralé a rozumné úvaze 
rozhodl opustit místo v redakční radě a předat štafetu novým a neotřelým religionis-
tům resp. religionistkám, kteříI ré náš projekt, jak věřím, povedou dál a obohatí ho 
o další nové ideje a nápady. Mým cílem od počátku bylo pokusit se vytvořit prostor pro 
zveřejňování různých studentských prací, aby jejich mnohdy velmi zajímavé a kvalit
ní práce navždy neskončily v temných útrobách univerzitních šuflat či případně ještě 
hůře. Snad se to alespoň částečně podařilo ... 

Do nového roku 2005 vstupuje SACRA s dalším smělým plánem, jak se zásadním 
způsobem zviditelnit - je to spuštění vlastních webových stránek. Ty by měly v prvé 
řadě přispět k daleko lepší komunikaci mezi námi a vámi. Zároveň by se zde rovněž 
mohly prezentovat články i těch studentů, které se nějakým způsobem nevešly do papí
rové verze časopisu, která je vždy silně limitována našimi finančními možnostmi. 

Na závěr bych chtěl jen poznamenat, že výzvy uveřejněné v minulých číslech stále 
platí, proto můžete v průběhu celého roku posílat vaše články či náměty a výhrady, jež 
máte vůči našemu časopisu. Budeme jen rádi, když se na zkvalitňování podoby SAC
RA budete podílet i vy! Kvůli lepší přehlednosti jsme také založili i novou emailovou 
adresu: sacra@centrum.cz, která bude postupně v průběhu roku 2005 nahrazovat 
naší původní adresu sacra@email.cz. 

Nakonec bychom vám chtěli do nového roku 2005 popřát v prvé řadě mnoho studij
ních úspěchů, splnění všech Vašich tajných přání a snad i více těch peněz ...Ať stojí 
všichni bozi pevně při vás ... 

Za redakční radu Oldřich Vondruška 

Omluva: Chtěl bych se také na tomto místě omluvit dvou členkám naší redakční 
rady Markétě Růžičkové a Kateřině Kutrové, které společně provedly anketu o islámu 
na brněnských ulicích, jež byla uveřejněna v minulém čísle a technickým nedopatře
ním nebyly uvedeny jako její autorky. 
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