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Vážení a milí čtenáři, v rukách držíte po-
slední letošní číslo vašeho časopisu a my 
všichni v  redakci si do nového roku pře-
jeme, abychom se mohli jeho prostřed-
nictvím s  vámi setkávat i  nadále. Váš 
zájem nás motivuje a  inspiruje k  tomu, 
abychom připravovali periodikum nejen 
odborné, věrohodné, ale i vstřícné a pes-
tré. Protože přesně takový svět skla, bi-
žuterie, keramiky a  porcelánu je – mno-
hotvárný a  různorodý. Podobný duhové 
kuličce, která může těšit technika preciz-
ním provedením a estetika půvabem. 
Přestože žijeme v časech, kdy se z barev-
né palety názorů ve  veřejném prostoru 
stále více prosazují buď černá nebo bílá, 
a patentové úřady na  tu jedinou pravdu 
rostou jako houby po  dešti, je – pevně 
věřím – náš přístup k práci s  informace-
mi stále smysluplný. Získáváme je, shro-
mažďujeme, verifikujeme a publikujeme, 
ale nesoudíme, neopatřujeme přívlastky 
a mediálními zkratkami. 
Usilujeme také o  to být časopisem, jenž 
je otevřenou platformou pro prezentaci 
různých odborných přístupů a  věcnou 
diskusi. Otevřenou nikoliv palbě z  hlu-
bokých zákopů, kde úsečně štěkají zbra-
ně s cílem zničit protivníka, ale skutečné 
výměně názorů, která obohatí jak disku-
tující, tak čtenáře. 
Sklář a  keramik dalším číslem vstoupí 
již do  svého 67. ročníku. I  díky našim 
předchůdcům, kteří o  něj s  láskou pečo-
vali, je v dobré kondici, vitální, plný ener-
gie a  dychtivého očekávání věcí příštích. 
Protože sklo a  keramika jsou materiály 
budoucnosti, Českou republiku nevyjíma-
je. A  to přeci není na  konec roku vůbec 
špatná zpráva.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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