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Je oblíbenou frází, že dnešní globální svět je 
protkaný informačními sítěmi až do  těch nej-
vzdálenějších koutů. Až se téměř nelze ubránit 
pocitu mouchy uvězněné v  obřím spletenci 
často protichůdných zpráv a dat. A  rozpoznat, 
která informace za to stojí sama o sobě (má sku-
tečnou vypovídací hodnotu), a která jen někoho 
něco stála (hodnotu ji dodává pouze finanční 
obnos vložený do jejího šíření po světě) – je čas-
to oříšek. Je snadné sednout na lep.
Ve světě tiskových zpráv se vždy každému daří, 
jakákoliv inovace je zásadní, výhledové analý-
zy trhu vždy pro každý typ sortimentu najdou 
vhodné odbytiště. Trochu to připomíná pro-
cházku zoologickou zahradou, kde jsou jen dva 
exponáty – načepýřený páv a pštros s hlavou 
hluboko v  písku. Přesto lze ale pravidelným 
cestováním po  informační dálnici a  inhalací 
informačního smogu nalézt k  současnému 
stavu skla, keramiky, porcelánu či bižuterie re-
levantní data. Tou zásadní informací je pro mě 
za více než pět let, co se věnuji přípravě Skláře 
a keramika ta, že Evropa ztrácí dech. Prosperi-
ta demokratických zemí „starého kontinentu“ 
je stále více závislá na zakázkách ze států, jež 
ovládají doživotně volení diktátoři, vládcové 
z boží vůle či jedna strana. 
Jsem opravdu zvědav, co nás v následujících 
letech čeká. Legislativci Evropské unie se činí 
o sto šest, aby kontinent zbavili konkurence-
schopnosti, makroekonomická vize – vyjma 
čas od  času formulované představy, že bu-
doucí prosperitu zajistí (údajně) ve světě sílící 
střední příjmová třída obyvatel, jež si „naše“ 
produkty díky tradici a značce pořídí i přes 
vyšší cenu – žádná. V příštích letech má po-
dle analytiků svět patřit asijsko-tichomořské 
oblasti, Evropa je téměř ve všech typech skla, 
keramiky apod. označována za stagnující trh 
s minimálním růstovým potenciálem. 
Můžeme se sice utěšovat, že „starý kontinent“ 
zůstává významným exportérem (ve  skle je 
EU největším vývozcem na  planetě), ale je 
přeci zřejmé, že poroste-li v  nějaké oblasti 
dlouhodobě poptávka, objeví se výrobci pří-
mo v daném regionu. Stejně jako dosud. Vý-
sledek politiky společných firem zakládaných 
zejména v Číně je evidentní – z vděčného zá-
kazníka a  podceňovaného obchodníka s  ne-
kvalitním tovarem se stal během necelých 
dvou desetiletí sebevědomý partner, jenž, je-li 
to v  jeho zájmu, dokáže v praxi využívat ty 
nejmodernější technologie. A bylo by vskutku 
pošetilé domnívat se, že s jídlem chuť neroste.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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