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Jak jsme již ve Skláři a keramikovi několi-
krát psali, muránští skláři zoufale hledají 
způsob, kterak čelit čínským padělkům 
svých prací. Nejen, že imitace jsou opatře-
ny exkluzivními tradičními značkami, ale 
cestu jim přímo do Benátek vyšlapávají 
místní obchodníci. Ceny klesají, neznalý 
turista jásá, neoliberální trh vítězí – a ko-
munistická Čína tahá za nitky. 
Značka „české sklo“ se zatím takovému zá-
jmu investorů od Velké zdi netěší, i  když 
jednotliví výrobci ví své o tom, jak dlouho 
trvá, nežli se jejich úspěšný vzor objeví na 
druhém konci světa pod jiným jménem. Ma-
jitelé českých skláren – a samozřejmě i bižu-
terních fi rem, keramiček či pocelánek – mají 
i tak starostí nad hlavu. Jmenujme jen dra-
hé vstupní energie a suroviny, ekonomickou 
nejistotu v Eurozóně, nestabilní podnikatel-
ská pravidla v České republice a v neposled-
ní řadě nemilosrdnou světovou konkurenci. 
Přestože vyhlídky na příští rok nejsou bůhví-
jak růžové, je možné být opatrným optimis-
tou. Vždyť si stačí uvědomit, jak výtečnou 
pověst musí mít české zboží ve světě, že si 
stále nalézá své zákazníky. Mnoho obyvatel 
planety sice neví, kde naše zemička leží, ale 

„české sklo“ hrdě ukazují návštěvám ve svém 
obývacím pokoji. Protože se jim líbí. Protože 
je to značka. Protože je originální, nápadité 
a dokonale provedené. Protože je jedinečné.
Světovou image české sklo, porcelán či bižute-
rie bezesporu stále mají. Pověst si je ale nutné 
pěstovat. Téměr dvacet let, jednu lidskou ge-
neraci, se pro image českého skla a porcelánu 
nedělalo vlastně nic. To bychom měli změnit. 
Snad tomu pomůže iniciativa, která se začíná 
rodit mezi skláři a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. A to je dobrá zpráva nejen na ko-
nec letošního roku, ale i pro léta příští.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis!

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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