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Přestože se ještě před několika staletími 

předpovídání budoucnosti považovalo za 

těžký hřích na úrovni zabití, a podle Jacoba 

Burckhardta, vlivného švýcarského mysli-

tele 19. století, je touha znát budoucnost po-

šetilá a „stejně málo žádoucí pro život lidstva 
jako pro život jednotlivce,“ zabývá se řada 

příspěvků tohoto čísla Skláře a keramika 

právě trendy a výhledy. Výrobní fi rmy i ná-

vrháři žijí v realitě, která je rovna minu-

losti a jejich každodenností je budoucnost, 

již se snaží nejen ovlivnit, ale přímo tvořit. 

Svět se skutečně velmi změnil. Přikázání-

mi dneška jsou inovace, invence či kreativi-

ta, které dokáží čelit ekonomickým cyklům 

i politickým turbulencím. 

Výroční zprávy z významných kontrak-

tačních akcí to jen potvrzují. Například 

podle největšího světového veletrhu spo-

třebního zboží, který se v polovině února 

konal v německém Frankfurtu nad Moha-

nem, se předluženost Evropy ani napětí 

na Blízkém východě a v severní Africe na 

„globální“ chuti zákazníků obklopovat 

se kvalitně provedenými novými věcmi 

výrazně neprojevuje. Alfou i omegou spo-

třebního zboží současnosti jsou přitom 

atributy „nápaditosti“ a „jedinečnosti“, 

směřované k posílení pocitu zákazníka 

jako jedinečné osobnosti. 

A to je velice dobrá zpráva. Protože jestli 

pomáhá české a slovenské fi rmy držet nad 

vodou lidská marnivost, pýcha a sebestřed-

nost – nebo nutkavá touha po kráse, chcete-

li –, pak se nemusíme budoucnosti obávat. 

Lidské ego je totiž nevyčerpatelnou kon-

stantní hybnou silou spotřeby. Pokud jej 

tedy nezačneme inovovat… 

Skláři a keramici, prosím,

podporujte svůj časopis!

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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