
DINGIR
DINGIR

2017

20. ročník

 

Indický tantrismus
Mocná a nebezpečná

Tantra jako individuální rebelství
Společenství jóginů a tantriků

Rozhovor s Johnem Hawkenem

TÉMA: Tantra a neotantra

2

Cena 49 Kč  červen 2017

Objednávky: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
Venhudova 17, 614 00 Brno, tel.: 545 213 862, objednavky@cdk.cz 

Kompletní nabídku knih CDK s možností objednávek 
s 15–25 % slevou najdete na www.cdk.cz

Novinka Centra pro studium demokracie a kultury (CDK)

Originální a čtivě napsaná kniha 
známého teologa a religionisty 
představuje „fenomén Foglar“ 
z náboženského hlediska. Ro-
zebírá nejen vlivy indiánského 
totemismu a římskokatolické 
spirituality, ale i tajné vontské 
rituály, extatické stavy vyvolané 
nádherou přírody, posvátná mís-
ta a časy, klubovní rituály, úlohu 
dobra, pravdy a krásy ve fogla-
rovských vyprávěních. Autorovi, 
který se důkladně seznámil s li-
terárním a organizačním dílem 
autora Rychlých šípů a dalších 
nesmrtelných děl, jde především 

o působení a odezvu tohoto díla u čtenářů. Foglarovo dílo je podle 
Hoška neodmyslitelným způsobem svázáno s jeho mnohovrstevna-
tým působením na děti a mládež, jedná se tudíž o symbolické uni-
verzum, o návod k celistvému způsobu života. Nejde pouze o nějakou 
volnočasovou aktivitu. Fenomén Foglar vyplnil imaginaci i konkrétní 
činnost několika mladých generací, což nemá v české kultuře obdoby. 
Pavel Hošek nabízí pro tento fenomén pojem „foglaring“ a snaží se 
vyjádřit jeho charakteristické rysy.
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TEORII TRADICE
Setkání tradic a jejich proměny se dnes staly žha-
vým společenským tématem. Pokus o porozumění 
tomu, jak tradice obecně fungují a jak se promě-
ňují, nabízí monografi e týmu českých a německých 
badatelů, spolupracujících na projektu Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích. Autoři osvětlují tradici z hledisek fi losofi e, 
fi lologie, sociologie, teorie systémů a dalších dis-
ciplín. Autoři: Siegfried Wie den hofer, Urs Espeel, 
Blahoslav Fajmon, Johann Evangelist Hafner, Svět-
la Hanke Jarošová, Bedřich Jetelina, Tomáš František Král, Július Pavelčík, Ilja 
Srubar, Vojtěch Šimek, Hartmann Tyrell, Hans-G. Ulrich, Jaroslav Vokoun  

Brož., 452 str., 349 Kč
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PARADOX KŘESŤANSTVÍ
Tento soubor esejů vynikajícího anglického 
prozaika Grahama Greena vyšel česky již 
v roce 1970. Nové vydání dávno nedostup-
ného titulu zpřístupňuje i původně vyne-
chané texty. V knize poznáváme Greenovo 
paradoxní chápání světa a jeho názor na 
podstatu křesťanství. Pozoruhodné jsou vý-
stižné a originální portréty známých literátů 
(Henry James, François Mauriac, Léon Bloy, 
Eric Gill, Frederick Rolfe, G. K. Chesterton). 
Pro čtenáře Greenových prozaických textů 
budou objevné texty líčící okolnosti vzniku 

tří z jeho nejvýznamnějších románů (Moc a sláva, Jádro věci, Konec dobrodruž-
ství). Tímto vydáním chceme připomenout 25 let od úmrtí autora.

Druhé, doplněné vydání, brož., 160 str., 198 Kč

DINGIR NA FACEBOOKU
Novinky z  redakce, informace o  připravovaných tématech a  nově 
i aktuality ze světa náboženství můžete sledovat a odebírat na face-
bookovém profilu časopisu Dingir.

www.facebook.com/casopis.dingir

Zatím ve zkušebním provozu připravuje redakční rada Dingiru 
internetovou stránku

NÁBOŽENSKÝ INFOSERVIS
Je rozšířením a aktualizací oblíbené rubriky tištěného Dingiru 
„info-servis“. Je dostupná z hlavní stránky Dingiru 
(www.dingir.cz) na adrese http://info.dingir.cz.

Na tvorbě této stránky se mohou podílet i čtenáři Dingiru. Zde 
je několik zásad pro tvorbu takových zpráv:
1.  Zprávy jsou doplňkem toho, čemu se Dingir věnuje. Jde 

tedy o náboženská témata zvláště zaměřená na současný 
náboženský život. 

2.  Zpráva má být novinářsky neutrální. Jde-li o nějaké kontro-
verzní téma, měly by zaznít různé postoje (nikoliv však au-
tora zprávy).

3.  Nejde o  senzace, ale o  ilustrace nějakého obecnějšího 
a více nadčasového problému (např. náboženské svobody). 

4.  Informace je třeba si ověřovat. Výsledkem je obvykle nikoli 
překlad jedné zprávy, ale kompilace z různých zdrojů. 

5.  Přednost mají zprávy, které zatím nebyly zveřejněny česky. 
Návrhy na zprávy k uveřejnění posílejte, prosíme, na adre-
su info@dingir.cz. 

Těšíme se na spolupráci!

Ukázka elektronického vydání



Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk, 
který spočíval v tom, že do psaného textu 
vklá daly tzv. ideogramy. Byly to značky, které 

předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např. 
v klíno pisných textech vkládal před každou věc ze 
dřeva (např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dře-
vo. Před ryb níky, řeky apod. se vkládal znak pro vodu 
atd. Podobně existoval i zvláštní znak, který se musel 
napsat před jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. 
Této značce, upozorňující na božskost toho, co bude 
následovat, se většinou říká podle starého sumerského 
označení pro boha DINGIR. Toto slovo je pak zároveň 
i pravděpodobně vůbec nej starším označením pro bož-
skou bytost, jaké známe. 

Zajímavé je, že klínový znak, který se jako 
ozna čení DINGIR používá, je ve skutečnosti 
obrázkem hvězdy, která představuje směr, 

k ně muž člověk hledí a k němuž se upíná. Znak DINGIR 
se tak může pro nás stát symbolem jistě nezanedbatel-
ného rozměru lidství, člověka, který hledá něco, co ho 
přesahuje, na čem se může orientovat a k čemu může 
směřovat. Tato lidská touha nachází nejrozmanitější 
podoby v nej růz nějších kulturách a sociálních skupi-
nách. A tak i v naší současné společnosti se setkáváme 
s desítkami nejrůznějších nábo ženských skupin, jež 
jsou výrazem to ho to roz měru člověka.

Záměrem našeho časopisu je pozorně sledo-
vat a zkoumat tuto současnou náboženskou 
scénu. Východiskem naší práce jsou principy 

a metody vědy o náboženství, religionistiky. Nesnaží-
me se tedy náboženská hnutí hodnotit nebo kritizovat, 
chceme je podrobně monitorovat, popisovat a adekvát-
ně jim rozumět z hlediska příčin a souvislostí jejich 
vzniku a vývoje. Bu deme se tedy věcně tázat, kdo nebo 
co je DINGIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak 
právě jejich DINGIR ovliv ňuje jejich život a jaké formy 
jejich cesta za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by 
tak měl pomoci odborně zkoumat a mapovat oblast, 
která je od pradávna neodmyslitelnou součástí života 
lidstva, a přesto zůstává pro mnohé nezmapovanou 
a nepřehlednou krajinou.

Dingir se jako religionistický časopis věnuje především 
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů 
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv 
obsahuje každé číslo odborné články (je na ně upozorněno 
dole na stránce), které podléhají recenznímu řízení. 
Na každý článek vypracovávají dva písemné posudky 
akademičtí pracovníci, členové redakční rady nebo její 
spolupracovníci. U těchto článků se posuzuje soulad s bib-
liogra ickou normou, jazyková úroveň textu, spolehlivost 
informací a vědecký přínos při jejich interpretaci. Dingir 
je jediným českým odborným časopisem, který se věnuje 
současné religiozitě.

Grafi ka na přední straně obálky je určena k tomu, 
aby uvedla do symbolického „světa tantry“. Sche-
matická zpodobení pohlavních orgánů stejně jako 
Slunce a Měsíc ukazují na překonání duality, červení 
hadi snad před stavují menstruační krev.
V obraze člověka na protější straně jsou naznačeny 
hlavní kanály a centra kosmické energie.

p j

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

PROČ DINGIR

Nová farma oddaných Krišny jménem „Nava Gókula“ vzniká v obci Sklavsko na 
Zlínsku. V rubrice „z domova“ o ni bude informovat další číslo Dingiru.

Foto: Jitka Schlichtsová.

Jógini sdružení v novém náboženském hnutí známém jako MISA vytvářejí 
z vlastních těl působivou „meditaci v jógické spirále“. Na fotografi i meditace 
v Herculaneu roku 2015. Články o tomto hnutí jsou na stranách 44–48 a 61–63.

Foto: http://www. 3-bp-blogspot-com.

Světové ústředí náboženské společnosti Svědkové Jehovovi se patrně z fi nančních 
důvodů přesunulo do oblasti Ster ling Forest na břehu jezera Greenwood. Je  blízko 
města Warwick ve státě New York a vzdáleno asi 80 kilometrů od Brooklynu, 
kde se prodávají již poslední budovy původního centra. – Jinému problému čelí 
svědkové Jehovovi v Rusku: o tamním nevybíravém tlaku ze strany úřadů se píše 
v článku na stranách 48–50.

Fotografi e šivaistického (mužského) a šaktického (ženského) kruhu z prezentace 
učitelky tantry Moniky Nataraj odkazuje k tématu tohoto Dingiru od strany 51 dále.

Ukázka elektronického vydání
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Zdeněk Vojtíšek
Myslím, že jsem nebyl sám, kdo se setkal se slovem „tantra“ poprvé díky 
brožované knížce Tantra lásky (Praha: Logos 1990), typické svou gra-
ickou a tiskařskou úrovní pro rané porevoluční období. Jinak neznámý 

Karel Jizera (snad se jedná o pseudonym) „autorsky připravil“ tento 
pozoruhodný vydavatelský počin „ze staroindické tantrické literatury“.  
Jak se praví v úvodním slově „Tantrická sexualita“, citovanými „autory 
jsou neznámí mistři tantry lásky“ (s. 5). Z této formulace vyplývá Jizerův 
předpoklad, že „tantra lásky“ je součástí tantrismu: „Tantrismus uznává 
jako plnohodnotný cíl dosažení mimořádných schopností – v tantře lásky 
pak schopností sexuálních“ (s. 7).  Od dávné Jizerovy Tantry lásky vede 
přímá cesta třeba k „Oáze tantry“ (tantrickým masážím) na loňském 
listopadovém Erotickém veletrhu v Praze. 
 Původně náboženský pojem „tantra“ má ovšem v současnosti i jiné 
významy. V jednoduchém, ale užitečném Gordonově schématu (je cito-
váno ještě na straně 61) jsou ještě dvě další naděje spojované s pojmem 
„tantra“: vedle sexuálního uspokojení si od tantry lidé slibují také pomoc 
v psychických potížích s vlastní sexualitou i možnost získání mimořád-
ných náboženských zážitků.
 Základní článek tématu tohoto Dingiru proto směřuje k objasnění 
toho, jaké jsou skutečné charakteristiky speci ického indického nábo-
ženského směru, jejž západní věda nazvala „tantrismus“. Napsal ho 
indolog Lubomír Ondračka. Ze stejného důvodu, tedy pro pochopení 
tantrismu a pro odpovědné zacházení s pojmem „tantra“, se s religionis-
tou Pavlem Hoškem vracíme ke stále inspirujícímu pojednání o tantře 
původně rumunského religionisty a indologa Mircey Eliadeho. Docent 
Hošek Eliadeho nijak nekritizuje ani nekoriguje; jen seznamuje čtenáře 
Dingiru s „klasikou“ (dnes už často překonanou) odborného přístupu 
k tantře.
 Další články v tématu se už zabývají využitím indické tantry (anebo 
spíše toho, co si lze jako indickou tantru představit) v západní alternativní 
religiozitě. Literát a psychoterapeut Adam Borzič již jednou v Dingiru 
o tantře psal (článek Tantra a západní svět z čísla 3/2008 je dostupný 
na internetu). V novém článku Mocná a nebezpečná referuje o tantric-
kých motivech v literárním díle britského mága Aleistera Crowleyho. 
Pak už následují články, které se zabývají takzvanou neotantrou a které 
napsal šéfredaktor Dingiru Zdeněk Vojtíšek. První z nich hledá základy 
neotantry v přednáškové činnosti i v komunálních ex peri men tech Bhag-
vána Radžníše. Druhý popisuje speci ickou podobu tantry ve společen-
ství Gregoriana Bivolarua. A třetí je rozhovorem s patrně nejznámějším 
lektorem tantry v současné době u nás, Johnem Hawkenem. Vzhledem 
ke kontroverzím, které způsobila Bivolaruova tantrická praxe v rumun-
ské společnosti a které vrcholí jeho současným vězněním, je ještě jeden 
článek, související s tantrou, umístěn v zahraniční rubrice.
 Čtyři posledně zmíněné články mě vedou k osobní poznámce: v ce-
lých dosavadních dvaceti letech svého šéfredaktorování Dingiru jsem se 
snažil poskytovat prostor především kolegům a sám zůstat u redaktor-
ské práce v pozadí a pokud možno „neviditelný“. V tomto čísle se to ale 
z různých důvodů nepodařilo. Se jménem „Vojtíšek“ se na následujících 
stranách budete setkávat častěji, než je pro časopis zdravé. A kromě mých 
článků dokonce ještě v jednom článku navíc – jeho autor má sice úplně 
jinou než religionistickou odbornost, ale téma jeho výzkumu do tohoto 
časopisu bezpochyby patří.
 

FASCINACE TANTROU

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., (*1963) je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teo logické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a šéfredaktorem časopisu Dingir.
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Tento dojem klame pouze částečně. Pro 
lepší orientaci je užitečné připomenout 
si mnohovrstevnost a mnohotvárnost 
satanismu. Podobně jako u jiných svě-
tonázorových směrů není satanismus 
uniformním hnutím, ale zahrnuje škálu 
různých proudů a podproudů. Přehledně 
bývají různé formy satanismu tříděny do 
několika hlavních skupin. K často cito-
vaným patří Schmidtova kategorizace, 
která zahrnuje 6 hlavních typů satanis-
mu: 1) reaktivní či paradigmaticky kon-
formní typ, 2) gnostický, 3) integrativní, 
4) soběstačný, na křesťanství nezávislý, 
5) synkretický a 6) literární.2 Satan jako 
živá personi ikace zla je uctíván pouze 
v prvním uvedeném typu, který bývá 
v popkultuře nejčastěji ztvárňován, ač-
koliv je ve skutečnosti vyznáván jen vel-
mi slabým počtem příznivců. V gnostic-
kém typu může Satan také vystupovat 
jako osoba, má však pozitivní atributy. 
Pojímán je jako učitel, poskytovatel vě-
dění a průvodce zasvěcením, nikoliv 
jako odpůrce či svůdce. Integrativní typ 
spojuje Boha a Satana do trojice (pří-
padně čtveřice, jsou-li Satan a Lucifer 
chápáni jako dvě rozličné osoby) spolu 
s Kristem. V soběstačném3 typu je Satan 
pojmenováním pro temné a osvobozují-
cí síly přírody a vděčné přijetí animální 
a materiální roviny existence. Synkretic-
ký typ vzniká kombinací satanistických 
prvků s jinými (nezávisle na satanismu 
existujícími) směry. Jako příklad bývá 
uváděn Crowleyho thelemismus, jehož 
příznivci však zařazení mezi satanisty 
většinou odmítají. Literární satanismus 
je sice utvářen ikcí jednotlivých autorů, 
nicméně má tak dlouhou a na jednotlivé 
motivy bohatou tradici, že jej Schmidt
pojímá jako samostatný směr, jehož slav-
nými postavami jsou Goethe, Milton, By-
ron či Baudelaire.

Analogicky k této typologii skuteč-
ných forem satanismu bychom mohli 
uvažovat o typologii různých interpre-
tací satanismu v populární kultuře. Na 
prvním místě je třeba rozlišit dva téma-
tické celky: 

1)  interpretace satanismu samotného 
(např. satanistická spolčení ve il-
mech či literatuře), 

2)  interpretace se satanismem spoje-
ných námětů (např. postav Satana 
a démonů). 

Také lze uvažovat o typologii oblastí po-
pulární kultury, kde se tyto motivy obje-
vují. Pak bychom mohli hovořit o:

a)   satanismu v hudbě (hudebních vi-
deoklipech, na koncertech atp.);

b)  v populární („brakové“) literatuře 
(v horrorech, komiksech, fantasy);

b)  satanismu ve ilmové tvorbě;
c)   satanismu v reportážích a doku-

mentech o jednotlivcích;
d)  satanismu v reportážích a doku-

mentech o skupinách;
e)   satanistické tématice v reklamách 

(démoni a Satan jako část reklamní 
strategie);

f)   satanistické tématice v počítačo-
vých hrách.

Zastavme se ještě na okamžik u zobra-
zování postav Satana a démonů. Způ-
sob ztvárnění těchto postav ovlivňuje 
způsob, jakým se vyjevuje i samotný 
satanismus v lidové imaginaci. Hudební 
a reklamní zpracování satanistické téma-
tiky má blízko k synkretickému a k so-
běstačnému satanismu. Podobá se jim 
svou tendencí pojímat stěžejní motivy 
symbolicky. V reklamách jsou postavy 
Satana a démonů užívány v souvislosti 
s atributy síly, rychlosti a podmanivosti. 
Daný produkt je takto prezentován jako 

„ďábelsky“ účinný, „démonicky“ silný 
apod. Případně je evokována představa 
něčeho tak slastného či svůdně dobrého, 
že to jistě bude brzy zakázáno.4 Podobně 
pozitivní funkci plní postavy ďábla a dé-
monů u řady hudebních skupin.5 

Oproti tradiční křesťanské inter-
pretaci se jedná o výrazný posun sym-
bolického rámce, kde Satan a démoni 
představovali popření všeho, co posky-
tuje ztišení, úlevu, radost či uzdravení. 
Zobrazování démonů bylo obvyklé jako 
prostředek varování před fatálně chyb-
ným životním rozhodnutím, rezignací či 
lhostejností, jejichž následkem je rozklad 
a zánik.6

Tento posun je patrný i ve ilmové 
reinterpretaci křesťanské démonologie. 
Satan a démoni představují ve ilmech 
většinou cynické, silné a inteligentní 
osobnosti se sklonem k sarkasmu. Je-
jich atributy jsou kousavý humor, hra-
vost a erotičnost (ta na rozdíl od andělů, 
kteří zůstávají povětšinou asexuální).7 
Objevuje se vliv psychoanalytické a jun-
giánské perspektivy vnitřních démonů 
a andělů jako symbolického znázornění 
potlačovaných či vytěsněných pudových 
impulzů či jako zapomenuté archetypální 
moudrosti.8

Na rozdíl od více či méně komediál-
ních ztvárnění démonů se samotný sa-
tanismus dočkal vesměs vážnějšího il-
mového zpracování, které mělo zásadní 
vliv na lidovou představivost. Řada ilmů 
tematizuje představu satanistických taj-
ných společností a jejich skrytého půso-
bení. V popředí je zde znepokojující kon-
trast mezi navenek bezelstným dojmem 
průměrnosti jednotlivých aktérů a jejich 
skutečnou rolí v satanistické konspiraci. 
Satanista v tomto pojetí není rebelujícím 
rockerem, členem metalové skupiny či 
excentrickým guruem. Je sympatickou 

Zobrazuje, anebo vytváří Satana populární kultura?

Pavel N. Dušek
Podíváme-li se na recepci satanismu v současné a minulé popkultuře, na první pohled nás zaujme di-
chotomie mezi poměrně skromným počtem skutečných satanistů a jejich hojnou přítomností na plátně, 
obrazovce či monitoru. Připočteme-li ještě příbuznou tematiku (tj. postavu Satana, téma čarodějnic 
a černé magie etc.), těžko se vyhneme pocitu, že na rozdíl od mnoha jiných náboženských1 fenoménů 
není satanismus oblastí populární kultury interpretován či zobrazován, leč přímo vytvářen. 

Tento článek prošel recenzním řízením.

Ukázka elektronického vydání
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Originální a čtivě napsaná kniha 
známého teologa a religionisty 
představuje „fenomén Foglar“ 
z náboženského hlediska. Ro-
zebírá nejen vlivy indiánského 
totemismu a římskokatolické 
spirituality, ale i tajné vontské 
rituály, extatické stavy vyvolané 
nádherou přírody, posvátná mís-
ta a časy, klubovní rituály, úlohu 
dobra, pravdy a krásy ve fogla-
rovských vyprávěních. Autorovi, 
který se důkladně seznámil s li-
terárním a organizačním dílem 
autora Rychlých šípů a dalších 
nesmrtelných děl, jde především 

o působení a odezvu tohoto díla u čtenářů. Foglarovo dílo je podle 
Hoška neodmyslitelným způsobem svázáno s jeho mnohovrstevna-
tým působením na děti a mládež, jedná se tudíž o symbolické uni-
verzum, o návod k celistvému způsobu života. Nejde pouze o nějakou 
volnočasovou aktivitu. Fenomén Foglar vyplnil imaginaci i konkrétní 
činnost několika mladých generací, což nemá v české kultuře obdoby. 
Pavel Hošek nabízí pro tento fenomén pojem „foglaring“ a snaží se 
vyjádřit jeho charakteristické rysy.

A5, brož., 204 str., 198 Kč
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PODLE JAROSLAVA FOGLARA

Objednávky: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
Venhudova 17, 614 00 Brno, tel.: 545 213 862, objednavky@cdk.cz 

Kompletní nabídku knih CDK s možností objednávek 
s 15–25 % slevou najdete na www.cdk.cz

Z novinek Centra pro studium demokracie a kultury (CDK):

V. Š, J. V  .
K INTERDISCIPLINÁRNÍ 
TEORII TRADICE
Setkání tradic a jejich proměny se dnes staly žha-
vým společenským tématem. Pokus o porozumění 
tomu, jak tradice obecně fungují a jak se promě-
ňují, nabízí monografi e týmu českých a německých 
badatelů, spolupracujících na projektu Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích. Autoři osvětlují tradici z hledisek fi losofi e, 
fi lologie, sociologie, teorie systémů a dalších dis-
ciplín. Autoři: Siegfried Wie den hofer, Urs Espeel, 
Blahoslav Fajmon, Johann Evangelist Hafner, Svět-
la Hanke Jarošová, Bedřich Jetelina, Tomáš František Král, Július Pavelčík, Ilja 
Srubar, Vojtěch Šimek, Hartmann Tyrell, Hans-G. Ulrich, Jaroslav Vokoun  

Brož., 452 str., 349 Kč

G G
PARADOX KŘESŤANSTVÍ
Tento soubor esejů vynikajícího anglického 
prozaika Grahama Greena vyšel česky již 
v roce 1970. Nové vydání dávno nedostup-
ného titulu zpřístupňuje i původně vyne-
chané texty. V knize poznáváme Greenovo 
paradoxní chápání světa a jeho názor na 
podstatu křesťanství. Pozoruhodné jsou vý-
stižné a originální portréty známých literátů 
(Henry James, François Mauriac, Léon Bloy, 
Eric Gill, Frederick Rolfe, G. K. Chesterton). 
Pro čtenáře Greenových prozaických textů 
budou objevné texty líčící okolnosti vzniku 

tří z jeho nejvýznamnějších románů (Moc a sláva, Jádro věci, Konec dobrodruž-
ství). Tímto vydáním chceme připomenout 25 let od úmrtí autora.

Druhé, doplněné vydání, brož., 160 str., 198 Kč

DINGIR NA FACEBOOKU
Novinky z  redakce, informace o  připravovaných tématech a  nově 
i aktuality ze světa náboženství můžete sledovat a odebírat na face-
bookovém profilu časopisu Dingir.

www.facebook.com/casopis.dingir

Zatím ve zkušebním provozu připravuje redakční rada Dingiru 
internetovou stránku

NÁBOŽENSKÝ INFOSERVIS
Je rozšířením a aktualizací oblíbené rubriky tištěného Dingiru 
„info-servis“. Je dostupná z hlavní stránky Dingiru 
(www.dingir.cz) na adrese http://info.dingir.cz.

Na tvorbě této stránky se mohou podílet i čtenáři Dingiru. Zde 
je několik zásad pro tvorbu takových zpráv:
1.  Zprávy jsou doplňkem toho, čemu se Dingir věnuje. Jde 

tedy o náboženská témata zvláště zaměřená na současný 
náboženský život. 

2.  Zpráva má být novinářsky neutrální. Jde-li o nějaké kontro-
verzní téma, měly by zaznít různé postoje (nikoliv však au-
tora zprávy).

3.  Nejde o  senzace, ale o  ilustrace nějakého obecnějšího 
a více nadčasového problému (např. náboženské svobody). 

4.  Informace je třeba si ověřovat. Výsledkem je obvykle nikoli 
překlad jedné zprávy, ale kompilace z různých zdrojů. 

5.  Přednost mají zprávy, které zatím nebyly zveřejněny česky. 
Návrhy na zprávy k uveřejnění posílejte, prosíme, na adre-
su info@dingir.cz. 

Těšíme se na spolupráci!

Ukázka elektronického vydání




