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Není žádnou novinkou, že se Česká sklářská 
společnost dlouhodobě snaží o popularizaci 
aktuálních informací z oborů skla a bižute-
rie. Jsem si dokonce jist, že v době, jež díky 
ekonomickým výkyvům svádí k unáhleným 
a zkratkovitým závěrům, je to jeden z jejích 
hlavních úkolů. Již na podzim loňského roku 
se proto zrodil záměr uspořádat pracovní 
seminář o aktuálním stavu českého skla 
a bižuterie, jehož závěry by mohly přispět ke 
zbarvení černého mediálního obrazu. 
Ště s tí přeje připraveným. A protože si ve 
stejné době začal Svaz průmyslu a dopravy 
České republiky uvědomovat, že sklářství 
opomíjí více, než si jeho národohospodářský 
význam zaslouží, byl vhodný partner pro se-
minář na světe. Když se na konci loňského 
roku k akci připojilo státem zřizované Mu-
zeum skla a bižuterie, bylo jasno – seminář 
nazvaný „Sklářské svítání“ se uskuteční 
v Jablonci nad Nisou.
Ve spolupráci s regionálním zastoupením 
Svazu a muzea byla redakcí Skláře a ke-
ramika s žádostí o krátkou přednášku 
oslovena řada odborníků z různých ob-
lastí teorie, výzkumu, sklářského školství 
a praxe. Zatímco organizátoři předpoklá-
dali v auditoriu účast maximálně třicítky 
zájemců, nakonec si jich 30. května našlo 
na sever Čech cestu více než padesát – od-
borníků, laiků, novinářů. Překvapením 
byla zejména účast řady manažerů i maji-
telů sklářských a bižuterních fi rem z celé 
České republiky. Díky těmto skutečnostem 
se také semináři podařilo zanechat výraz-
nou celostátní mediální stopu, za což patří 
díky všem organizátorům a účastníkům. 
Protože české sklo rozhodně není pohád-
kovou popelkou, ale bájným Fénixem. A je 
dobré si to neustále připomínat.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis!

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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