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Za  dveřmi je letní sezóna, jež bývá čas 
od  času označována v  médiích jako okur-
ková. Míní se tím nadneseně, že se nic dů-
ležitého neděje. To možná platí pro svět po-
litiky a celebrit všeho druhu, avšak v našich 
oborech je tomu samozřejmě jinak. Výrobní 
fi rmy žijí plánováním kolekcí na  další ro-
k(y), muzea, galerie a rozličné další entity se 
snaží všudypřítomné turisty zlákat atrak-
tivními tématy výstav, konají se konferen-
ce i komerční a designové přehlídky stejně 
jako poutě či veselice, k nimž sklo, keramika, 
porcelán a  bižuterie neodmyslitelně patří. 
O  okurkové sezóně se tak dá hovořit snad 
jen v případě výrobců vánočních ozdob, ma-
jí-li zakázky z USA, a to v dobrém – na vá-
nočním stromečku v  zemi za  Atlantikem 
má totiž okurka čestné místo.
Stejně jako výrobky, liší-se i veřejné prezen-
tace kvalitou, subjektivní mírou vkusu nebo 
zaměřením na  spotřebitele – rodina s  dět-
mi většinu vyžaduje jiný způsob instalace 
a podání informací nežli odborník, cizinec 
není našinec atd. V principu záleží zejména 
na tom, zda se nabídka a poptávka protnou 
nebo minou. A  zda spolu obě strany hrají 
poctivou hru. Je proto velmi důležité, že zá-
jemce o sklo nebo keramiku si může vybírat 
z opravdu široké palety akcí, o čemž svědčí – 
mimo jiné – i aktuální číslo našeho časopisu. 
Zejména sklo je opět fenoménem, na který 
jsme se naučili být hrdí. 
Letní měsíce přináší též možnost navštívit 
dvě inovované sklářské expozice, jednu 
na jihu a druhou na severu Čech. Pavilon 
skla v Klatovech (PASK), o nějž kurátorsky 
pečuje Jitka Lněničková, byl doplněn o stov-
ku nových předmětů vyrobených sklárnou 
Johann Lötz Witwe z Klášterského Mlýna 
na  Šumavě. Celkem zde tak návštěvník 
může obdivovat již sedm set skel od 19. sto-
letí po období První republiky. Jablonecké 
Muzeum skla a  bižuterie pak připravilo 
novou podobu části stále výstavy věnované 
současnému a studiovému sklu. Vedle uni-
kátního prostorového díla René Roubíčka 
EXPO2, jež muzeu v loňském roce darovala 
společnost Preciosa Lustry, vyrostla nová 
atypicky uspořádaná prezentace českého 
studiového skla. 
Je velmi dobře, že české sklo nejen žije, ale 
žije naplno. A přesvědčit se o tom můžete 
třeba zrovna toto léto.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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