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Vážení a  milí čtenáři, již potřetí letos 
ve Světlé nad Sázavou na počátku června 
uspořádala společnost Bohemia Machine 

– s podporou místní Akademie, městského 
úřadu a  majitelů zámku – mezinárodní 
brusičské sympozium, které je jedinou akcí 
svého druhu v České republice. Jeho cílem 
je snaha o zviditelnění tohoto atraktivního, 
ale fyzicky náročného sklářského řemesla, 
jenž je ve středu Evropy domovem od kon-
ce 17. století. Světelsko a Havlíčkobrodsko 
navíc patří již po  staletí k  významným 
centrům sklářské výroby v českých zemích 
a je tradičně domovem právě skla vynaléza-
vě a dovedně zdobeného brusem. 
Přestože je sympozium vždy velmi dobře 
zorganizované – a počet zúčastněných bru-
sičů hojný –, podílí se intenzívně na  jeho 
přípravě a realizaci jen několik lidí v čele 
s  Ing. Stanislavem Bártou a  Ing.  Jiřím Tr-
tíkem. Všichni z nich se přitom touto čin-
ností zabývají jaksi „navíc“, vedle své kaž-
dodenní práce. Je patrné, že pro ně láska 
ke sklu není pojmem abstraktním, ale zce-
la konkrétním. A za to jim patří velké podě-
kování. Celá akce tak díky těmto lidem stojí 
na zdravých základech, upřímném nadšení, 
a nikoliv explicitní snaze o získání dotací 
z  veřejných rozpočtů pro vlastní užitek, 
čehož jsme dnes bohužel – s rostoucím zá-
jmem medií (a tím i veřejnosti) o sklo – čas 
od času svědky. Proto věřím, že se dočkáme 
ještě řady dalších úspěšných ročníků.
Nedílnou součástí sympozia je i  rozdělo-
vání cen ve dvou ručních kategoriích, kde 
brusiči zdobí buď daný nebo libovolný tvar 
skleněného předmětu, a  kategorii stroj-
ního broušení. Práce probíhají jeden den 
v dílně místní Akademie (ruční broušení) 
a  sklárně Bohemia Machine (strojní brou-
šení) s  možností dodělávek následující do-
poledne, je-li to třeba. Vysoká řemeslná do-
vednost účastníků je nesporná, o vítězích 
proto rozhodují detaily. Ceny ale samozřej-
mě nejsou tím hlavním, proč brusiči a ná-
vštěvníci do Světlé nad Sázavou váží cestu. 
Jen onou pomyslnou třešničkou na  velmi 
chutném dortu. 

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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