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Všichni se jistě shodneme, že sklo a keramika jsou 
materiály s  budoucností. Jejich tisíciletá historie 
výtečně ukazuje, v  jak dříve netušených souvis-
lostech a kontextech je lze použít. Dokáží sloužit, 
chránit i  těšit. Třeba jen příběh skla určeného 
k  zasklívání příbytků by mohl být vyprávěn ho-
diny a  hodiny, aniž by polevila posluchačova po-
zornost. A další hodiny by zabralo líčení možností, 
jaké dnes ploché sklo má a jaké mít bude.
Protože pro Vás, naše čtenáře, připravujeme ča-
sopis právě o těchto materiálech, snažíme se i my 
nežít jen z devadesátileté tradice zavedeného obo-
rového periodika, ale využívat všech možností, 
které nám současná doba „komunikační exploze“ 
nabízí. Vedle tištěného dvouměsíčníku o rozsahu 
48–52 stran Vám proto od tohoto roku nabízíme 
též vlastní internetové stránky, věnované vždy 
právě aktuálnímu výtisku, a  facebookový pro-
fi l. Jeho výhodou je aktuálnost, „okamžitnost“ 
možného sdělení zajímavé informace, jíž tisk 
samozřejmě nenabízí. Máte-li zájem o  opravdu 

„žhavé“ oborové novinky a  zajímavosti, není nic 
jednoduššího než náš profi l sledovat. 
V průběhu června se Česko promění jako mávnu-
tím kouzelného proutku ve Skleněnou republiku. 
Na Sázavě bude otevřena zrekonstruovaná sklár-
na František. Ta vedle expozice děl sklářských 
výtvarníků z  celého světa vytvořených v  rámci 
novoborských sympozií IGS – jež se podařilo Na-
daci Josefa Viewegha koupit v  celku a  zachránit 
před zmizením ze země – nabídne pestrou paletu 
možností profesionálně vedených kurzů od tavené 
plastiky po rytí skla a další sklářské programy. 
Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 
2014 bude až do října možné navštívit v Jablonci 
nad Nisou, a to nejen ve státním Muzeu skla a bi-
žuterie, které akci pořádá, ale díky partnerům též 
v univerzitní Galerii N a kostele Sv. Anny, které 
spravuje Městské informační centrum. Zatímco 
v  hlavní budově výstava TREDNY.DESIGN.PRO-
DUKCE přiblíží na pestrém „vzorku“ 75 sklářských 
a bižuterních značek, včetně zahraničních, jejich 
současnou designovou, řemeslnou i průmyslovou 
tvář, v Galerii N bude k vidění prezentace 16 obo-
rových středních škol a vysokoškolských ateliérů, 
našich i zahraničních, ve Sv. Anně výstava atelié-
rového skla SKLENĚNÁ REPUBLIKA (která měla 
předpremiéru na letošním Ambiente ve Frankfur-
tu), a v muzejní Galerii Belveder výsledky meziná-
rodního bižuterního sympozia.
Skláři a keramici, prosím, podporujte nejen svůj 
časopis, ale i připravované akce, ty velké, i ty menší. 
Protože jsou pořádané pro Vás.

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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