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Vážení čtenáři a  inzerenti, časopis Sklář 
a  keramik tímto číslem díky vaší přízni 
vstupuje již do  svého 67. ročníku. Slibuji, 
že v redakci uděláme vše proto, aby ani le-
tos neztrácel dech a netrpěl žádnými nedu-
hy a vrtochy, jež s sebou někdy věk přináší. 
Stačí, že se v tomto stavu aktuálně nachá-
zí Evropa, již pýcha a  předsudky dovedly 
do  stavu, kdy jen pasivně přihlíží tomu, 
co se na planetě děje. Země Afriky a Asie 
sice již po generace nejsou koloniemi nebo 
vazaly „Starého kontinentu“, jejich podce-
ňování však, zdá se, zůstalo součástí para-
digmatu evropského (sebe)vědomí. A proto 
dnes evropské elity jen nevěřícně zírají. 
Žijeme v dynamické době neustálého vědec-
ko-technického pokroku, za  nímž však lid-
ská mysl pokulhává a zůstává uvězněna hlu-
boko v  historických stereotypech. Projevy 
toho rozporu dnes kolem sebe vidíme na ka-
ždém kroku. „Konec dějin“ nenastal, jak byl 
po  rozpadu sovětského bloku přesvědčen 
Francis Fukuyama, přestože se i  díky této 
tezi stal nositelem Nobelovy ceny. Naopak se 
zrychlil tak, že jen lapáme po dechu. 
Bez skla a keramiky si moderní svět nelze 
představit. Činí život snadnějším a  poho-
dlnějším. S  tím, jak roste životní úroveň 
obyvatel naší planety, stoupá i  poptávka 
po těchto materiálech. A na druhé straně 
se bez nich neobejde ani odvětví obranné-
ho průmyslu (jak se dnes v korektní mluvě 
nazývá výroba zbraní). Není tedy důvodu 
se obávat, že by zájem o  sklo a keramiku 
v následujících letech klesal. Naopak, podle 
zpráv rozličných agentur výrazně poros-
te. Doufejme jen, že proto, aby lidem bylo 
na světě lépe, ne naopak. A to záleží na nás, 
kteří žijeme dnes a tady. Jestli se naučíme, 
že je lepší si ruce podávat, než si je trhat. 

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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