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Protože je konec roku za dveřmi, patřilo by se 
zhodnotit aktuální ročník našeho časopisu. 
Díky Vám, našim čtenářům, předplatitelům 
a  inzerentům to pro mě není nijak složitá 
úloha. Stačí mi tři slova: Sklář a  keramik 
žije! Přes veškerá mediální lákadla dnešního 
světa je Vás, kteří časopis podporujete, stále 
dost na to, aby mohl a měl vycházet. 
Holedbat se tradicí je vždy ošemetné. Tradice 
sama o sobě není hodnotou, pokud se neroz-
víjí. Pak jen svazuje. V opačném případě ale 
dává odvahu a přímo vybízí k věcem příštím. 
Sklář a  keramik – jako nejstarší odborný 
časopis tohoto typu v zemi – v příštím roce 
oslaví devadesáté výročí své existence. Jeho 
přímým předchůdcem byly Sklářské rozhle-
dy, jejichž první číslo vyšlo v roce 1924.
Za dobu života časopisu se několikrát změ-
nila státní a  politická zřízení, vydavatelé, 
obsah osciloval od  populárně-naučného 
po  vysoce odborný, ale vždy byl zaměřen 
na  aktuální informace o  tom, co se děje 
v oborech skla, bižuterie a později keramiky 
i porcelánu. Co naši předkové řešili? S tím se 
budete moci seznámit ve všech číslech příš-
tího ročníku v mimořádné rubrice věnované 
právě zprávám z každého desetiletí, kterým 
časopis prošel. A věřte, že řada těchto „aktu-
alit“ bude i dnešnímu čtenáři srozumitelná 

– řečeno s padlým andělem české fi losofi e La-
dislavem Klímou – velice velmi. 
Nový ročník Skláře a keramika ale samozřej-
mě nezůstane jen u  líbivého „retra“. To by-
chom popřeli jeho základní fi losofi i a – konec 
konců – i základní premisu z úvodu předcho-
zího odstavce. Nový ročník našeho časopisu 
bude nadále vycházet 6x ročně v tištěné po-
době, ale nepůjde již o jeho podobu jedinou. 
Již počátkem listopadu vznikl profi l Skláře 
a keramika na sociální síti Facebook a v led-
nu spustíme internetové stránky. Proč? Na-
příklad proto, abychom mohli lépe propago-
vat oborové akce, na  které díky termínům 
uzávěrek dnes nedokážeme pozvat. Aby se 
více vědělo, že Sklář a keramik existuje a je 
tu pro každého, komu není lhostejné sklo, bi-
žuterie, keramika nebo porcelán. Abychom 
Vám byli blíž.
Za celou redakci přeji klidné vánoce a dob-
rý společný rok 2014.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis!

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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