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Do nového ročníku vstupuje redakční tým 
Skláře a keramika opět s nadějí, že se mu 
podaří uspokojit poptávku vás, čtenářů, 
po informacích z oborů skla, keramiky 
a bižtuterie. A věřte mi prosím, že jedinou 
novinkou nebude modrý akcent na obálce 
časopisu. Velice se též budeme snažit, aby 
byl Sklář a keramik i v roce 2012 časopisem 
nejen odborným, ale i čtivým a pestrým. 
Aby zde každý čtenář, ať prakrik či teoretik, 
nalezl stránky, jejichž četba mu bude stát za 
to. Doufáme také, že náš časopis bude opět 
alespoň trochu přispívat k povědomí o tom, 
že sklo, keramika a bižuterie nejsou materi-
ály minulosti, ale budoucnosti.
Úvodní část tohoto čísla je věnována při-
pomenutí úspěšné prosincové Slovenské 
a české konference o skle, které proběhla 
v překrásném prostředí Trenčianských Tep-
lic. Jejími pořadateli byly společně – vedle 
dalších partnerů – Slovenská sklárska spo-
ločnosť a Česká sklářská společnost. Spo-
lupráce mezi nimi je již řadu let na velmi 
dobré úrovni a je mi potěšením oznámit, že 
od letošního ročníku je Slovenská sklárska 
spoločnosť prestižním partnerem našeho 
časopisu. Stejně tak si velice vážíme i nově 
navázaného ofi ciálního partnerství s Asoci-
ací českého sklářského a keramického prů-
myslu České republiky. 
Přestože ekonomické výhledy pro rok 2012 
k přílišnému optimismu nesvádějí, zprávy 
o vývoji v našich oborech, z nichž některé 
nalenete i v tomto čísle, rozhodně nejsou 
jednoznačně temné. Stále navíc zbývá nadě-
je, že se analyticí mýlí stejně tak, jako před 
několika lety, když příznaky hrozící recese 
nerozpoznal téměř žádný z nich. Třeba jsou 
teď jen naopak slepí ke známkám oživení. 
A kdo ví, je-li to neznalost nebo záměr, přeci 
jen se jedná o sice specifi cký, ale přesto druh 
podnikání, kde panují obdobná pravidla 
jako v jakémkoliv jiném byznysu. A někdy se 
prostě vyplatí spíš nosit sovy do Athén nežli 
hledat světlo na konci tunelu.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis!

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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