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Milí čtenáři a naši příznivci,

kdyby byla Porta Balkanica člověkem, stalo by se z ní dítě 
školou povinné, jelikož letos právě oslavila šesté narozeniny. 
Z nedochůdčete držícího se máminy sukně se vyklubal malý 
zvídavý človíček, který zrovna udělal první krok do velkého 
světa. My jsme do onoho pomyslného velkého světa vstoupili 
tím, že se nám podařilo dostat se na Seznam recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Stejně tak jako šestý rok představuje určitý milník v životě 
dítěte, ani my se nevyhneme několika podstatným změnám. 
Především jsme si vědomi rostoucích nároků na redakci 
časopisu. O tom, že jeho vydávání není po finanční, časové 
a organizační stránce „žádný med“, víme své, a abychom 
na všechno nezůstali sami, rozhodli jsme se od příštího čísla 
mezi námi ve výkonné radě přivítat nové tváře. A protože 
šéfredaktor by měl časopisu věnovat nejvíce energie ze všech, 
což si já bohužel v tuto chvíli z pracovních důvodů nemůžu 
dovolit, předávám štafetu kolegovi Pavlovi Zemanovi, které-
mu tímto přeji sílu a zdar při řízení redakce.

Časopis vychází s dotační podporou  
Jihomoravského kraje.

Martin Surovčák


