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Dobrých zpráv je dnes jako šafránu. Protože 

masmedia jimi své „maso pro masy“ koře-

ní jen velmi zřídka. Prý to tak vyžadujeme 

a svět by se přestal točit kolem své osy, kdyby 

byl nasvícen jen z jedné strany. Tak se na něj 

raději nesvítí vůbec. Ve  tmě prý jednotlivé 

pozitivní informace zazáří mnohem více, 

jako supernovy či hvězdy, co tančí. 

Protože medií je vskutku záplava, je běž-

né, že často není problém dohledat k jedné 

a téže události naprosto si odporující infor-

mace. Ať se v tom čtenář, divák a posluchač 

v  jedné osobě utopí. Po  nás potopa. Jen 

proto si můžete poslechnout, že výrobce 

„chytrých telefonů“ čekají horší časy a záro-

veň přečíst, že je tomu přesně naopak. Zá-

kladem je přitom identická tisková zpráva. 

Snaha o vzývanou „mediální zkratku“ pak 

vede k „mediálnímu zkratu“. 

Hrozivé též je, že rozeznat komerční sděle-

ní od  zprávy s  obecnou platností často ne-

dokáží ani sami žurnalisté. Nebo rozeznat 

nechtějí. Třeba ti, co tak rádi píší o designu, 

vynáší kategorické soudy, libují si v superla-

tivech a přitom slepě opakují fi remní tisko-

vé zprávy. Stačí si jen prolétnout informace 

o  prezentaci českých fi rem na  světových 

veletrzích. Hned poznáte, kdo má koho ne-

zištně rád nebo mu sedl na vějičku. 

Ve  Skláři a  keramikovi se snažíme s  in-

formacemi zacházet jinak, ověřovat si je, 

oddělovat reklamu od zpráv, uvádět zdro-

je. Aby si mohl ověřit i sám čtenář, není-li 

s ním vrtěno. Aby se netopil. Ani šafránu 

se nebojíme, protože bez něj je pokrm bez-

barvý. A takový Vám náš časopis rozhod-

ně připadat nechce. 

Skláři a keramici, prosím,

podporujte svůj časopis!

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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