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Příprava posledního čísla v  ročníku se 
od těch ostatních liší. Nejen termínem uzá-
věrky (vzhledem k  vánočním svátkům je 
jeho příprava vždy intenzivnější), ale i obsa-
hem. Již čtvrtým rokem jsme pro Vás při-
pravili kalendář Skláře a keramika. Zatímco 
loni jej pro nás „na míru“ stvořil humorista 
Petr Urban, letos je jeho autorem mladý jab-
lonecký kreslíř Dominik Strnad. Optimistic-
ký obrázek lepé děvy s dalekohledem u oka 
na lodi plující mořem korálků je poděková-
ním redakce společnosti Preciosa, bez jejíž 
mnohaleté soustavné podpory by náš časo-
pis zažíval krušné časy. Děkujeme! 
Rád bych zde za  náš redakční tým, který 
od příštího roku posílí sklářský odborník 
Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., vskutku srdeč-
ně poděkoval nejen výše zmíněné firmě ze 
severu Čech, ale všem inzerentům, kteří 
neváhají spojit své jméno s  naším časopi-
sem. Vzhledem k tomu, že Sklář a keramik 
vychází bez jediné koruny „dotace“ nebo 

„grantu“ od  státu, bez jejich spolupráce by 
jednoduše vycházet nemohl (bez inzerce 
by výše předplatného byla pro čtenáře ne-
únosná). Děkujeme! 
Poděkovat mi dovolte též Vám, přispěvate-
lům a čtenářům, kteří pro Skláře a kerami-
ka píšete, kteří jej odebíráte, čtete, sledujete 
jeho web a  facebookový profil. Časopis je 
jako prostřený stůl plný rozličných po-
krmů, tradičních i  exotických, těžkých 
i  lehkých. Nabízí různé chutě, zkušenosti, 
možnost porovnávání. Takový „obložený 
stůl“ má smysl jen tehdy, pokud k  němu 
někdo přistoupí a  – okusí nebo dokonce 
přidá vlastní laskominu. A to vy děláte. Do-
konce šestkrát ročně. Sklář a keramik má 
své přispěvatele a má své čtenáře. Toho si 
nesmírně vážíme. Děkujeme!

Skláři a  keramici, přeji klidné prožití vá-
nočních svátků, šťastný Nový rok a, prosím, 
podporujte svůj časopis i nadále.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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