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Nový ročník časopisu je vždy vhodnou příle-
žitostí k  oznámení redakcí připravovaných 
změn k  lepšímu. A  i  tentokrát jsme si jich 
pro vás, čtenáře, několik připravili. Redaktor 
Vlastimil Hotař na  svá bedra od  letošního 
roku přebírá tu odbornou část časopisu, kte-
rá je vyhrazena pro publikaci původních pra-
cí a  studií technicko-technologického rázu. 
Jako odborný asistent Katedry sklářských 
strojů Technické univerzity v  Liberci pro to 
má ty nejlepší předpoklady. Jsem přesvědčen, 
že jeho erudice a nadšení budou pro časopis 
velkým přínosem.
Od letošního roku dochází též ke změně na po-
zici jednoho ze stálých lektorů Skláře a kera-
mika. Pan prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. se 
rozhodl s časopisem nadále spolupracovat „jen“ 
z  pozice člena redakční rady. Za  nezištnou 
a velmi platnou pomoc při zajišťování odborné 
úrovně našeho časopisu mu patří obrovský dík 
a uznání. Jsem velmi rád, že se jeho nástupcem 
stal prof.  Ing. Marek Liška, DrSc. dlouholetý 
člen redakčního kruhu. Společně s Ing. Jiřím 
Kouckým, CSc., jenž v  pozici stálého lektora 
zůstává, je zárukou, že jednotlivá čísla Skláře 
keramika budou obsahově vyvážená a zveřej-
ňované texty hodné tradičního tištěného od-
borného oborového média.  
Z  hlediska obsahu se bude redakce snažit 
o větší pravidelnost nedávno zavedené rubriky 

„Ze sklářské praxe“, jejímž smyslem je přinášet 
praktické informace využitelné ve  sklářské 
každodennosti. Věřím, že díky obsáhlým vě-
domostem a zkušenostem našich stálých i ob-
časných přispěvatelů to není nesplnitelný úkol. 
A kdyby se o slovo přihlásili i praktici z oborů 
bižuterie, porcelánu a keramiky, získá časopis 
další kvalitu a informační hodnotu. 
Samozřejmě jsme mysleli také na  naše inze-
renty, bez jejichž zájmu a přízně by vydávání 
časopisu nebylo možné. Naší novinkou je, že 
pátý rok po sobě zůstávají ceny za zveřejnění 
reklamy nezměněny. Již v  loňském roce jsme 
přitom zavedli souběžnou propagaci inzerují-
cích firem na internetových stránkách a face-
bookovém profilu Skláře a  keramika. Velice 
rádi též budeme i nadále – jako součást tištěné 
reklamy bez dalšího zpoplatnění – zveřejňovat 
inzerenty zaslané materiály týkající se techno-
logických či výrobkových inovací, prezentací 
na veletrzích či významných firemních výro-
čích. Označené samozřejmě tak, že původ těch-
to textů bude čtenáři zřejmý. 

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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