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Niekomu sa to stále zdá 
málo, iní - vediac, aká je situ-
ácia na našom časopiseckom 
trhu – si uvedomujú, že bez 
akejkoľvek reklamy dosiahnuť 
po piatom čísle 20-percentnú 

predajnosť v stánkoch a vyše štyri stovky 
predplatiteľov možno považovať za úspech. 
Úspechom je podľa nás aj to, že medzi pred-
platiteľmi je aj množstvo škôl a vzdelávacích 
zariadení, knižnice, miestne či mestské 
úrady. Sú zo všetkých kútov Slovenska. Sme 
radi, že vo svojich početných listoch reaguje-
te nielen na uverejnené články, ale aj na dia-
nie u nás celkovo a vo vašom okolí osobitne. 
Povzbudzuje nás, že medzi odosielateľmi 
je čoraz viac mladších ľudí, že z mnohých 
čitateľov časopisu sa postupne stávajú aj 
členovia Spoločnosti Prometheus. 

Menej nás už teší, že v čase, keď sa u nás 
dvíhajú ceny takmer všetkého, musíme tak 
urobiť aj my. A to z jediného dôvodu: aby 
sme o pár mesiacov nemuseli konštatovať 
– na časopis už niet peňazí. Pretože, ako aj 
zo stránok časopisu viete, mohli sme ho za-
čať vydávať vďaka  sponzorskému príspevku 
amerického Inštitútu pre humanistické štú-
die a príspevkom z 2-percentnej dane. A tak 
si musíme popriať aj výdrž a úspechy pri 
získavaní ďalších predplatiteľov a najmä 
tých, ktorí význam fungovania na Sloven-
sku jedinej organizácie zastávajúcej práva 
bezkonfesijných občanov podporia nielen 
slovne, ale aj finančne. A hoci posledný 
termín na odvod 2-percentnej dane je 31. 
marec, je dôležité, aby sme mysleli na to už 
teraz, oslovovali známych a aj tak si zabez-
pečili prostriedky na našu ďalšiu činnosť 
a vydávanie časopisu.

A toto si spolu so zdravím, úspechov 
a optimizmu v osobnom i pracovnom živote 
zaželajme navzájom. 
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