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Pohádkový Kašpárek si prý radostně zpí-
val, když šel do  kopce, a  plakal při cestě 
dolů. Proč? Věděl totiž, že po namáhavém 
stoupání jej čeká snadný sestup a naopak. 
Nepřipadá vám to jako doporučení k raci-
onálnímu chování v době cyklických kon-
junktur a krizí? 
V loňském roce se českému sklu a kerami-
ce podle Výroční zprávy Asociace sklářské-
ho a keramického průmyslu České repub-
liky, z níž bude výtah uveřejněn v dalším 
čísle našeho časopisu, dařilo velmi dobře. 
Tržby se meziročně zvýšily o 7 % (celkem 
48,25 mld. Kč) a  přímý vývoz o  3,84 % 
(34,30 mld. Kč). Nadšení z všeobecné kon-
junktury mírní stagnující obor užitkové-
ho porcelánu a keramiky a klesající výrob-
ní a exportní čísla v bižuterii. 
Nedávné prodeje slavných porcelánových 
značek Wedgwood a  Rosenthal novým 
majitelům nebo loňské stažení ikonické-
ho rakouského velkovýrobce skleněných 
kamenů Swarovski z čínského trhu ale do-
kládají, že nejde o specifi cky český problém, 
ale svízel evropského významu.
Proč ta úvodní paralela s  Kašpárkem? Je 
přeci velmi důležité, co všichni ti, kterým 
konjunktura prospívá, činí s  aktuálními 
benefi ty. A  to se samozřejmě netýká jen 
podnikatelů, ale i zaměstnanců. Zda s  jas-
nou vizí investují do budoucnosti nebo ne-
činí nic, žijí-li jen dneškem nebo i zítřkem. 
Zda si zpívají nebo pláčou. 
České sklo a  keramika v  poledních letech 
prokázaly, že jsou průmyslem nejen živo-
taschopným, ale i  perspektivním. Období 
krize je zocelilo a ozdravilo. Byla by proto 
velká škoda, kdyby pocit „teplého hnízda“ 
vedl k  sebeuspokojení, falešnému plácání 
po ramenou – a závisti. Úspěch možná ne-
lze odpustit, jak zní známé rčení, ale tolero-
vat snad ano. Ostatně jak již v 17. století na-
psal fi losof a politik Francis Bacon: „Nevěř 
příliš těm, co dělají, že bohatstvím pohrdají. 
Pohrdají jím ti, co po něm nezřízeně prahnou. 
A nic není horšího, než když k němu přijdou.“

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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