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Vážení a  milí čtenáři, v  posledním letoš-
ním čísle již 67. ročníku našeho časopisu 
věnujeme hodně prostoru Výroční zprávě 
Asociace sklářského a keramického průmy-
slu ČR za rok 2016. Tradičně vám přinášíme 
výtah z jejího úplného znění a nově i odpo-
vědi českých podnikatelů ve skle, keramice 
a porcelánu na otázky, ke kterým její obsah 
vybízí. Lze si tak učinit ještě plastičtější ob-
raz o tom, jak si tyto obory stojí (a to nejen 
z pohledu statistiky, jež je dobrým sluhou, 
ale zlým pánem). 
To vše je možné jen díky dlouholeté výtečné 
spolupráci Skláře a keramika s Asociací, jíž 
si velmi vážíme, stejně jako stabilního počtu 
čtenářů a  inzerentů, což je pro nás znám-
kou toho, že má naše práce smysl. A protože 
v  redakci chceme, aby byl pro vás časopis 
atraktivní i v novém roce, a stání na místě 
nám – stejně jako českému sklu, bižuterii, 
keramice a porcelánu – není vlastní, připra-
vujeme pro rok 2017 několik změn. 
Redesignem projde vizuální podoba časopi-
su, jež letos oslavila již sedmé narozeniny, 
a vznikne logo časopisu, protože dosud uží-
váme to mateřské České sklářské společnos-
ti, což je někdy – například při partnerství 
a  podpoře rozličných akcí – matoucí. Oži-
vena bude též struktura časopisu, protože 
aktuální členění již ne zcela odpovídá uve-
řejňovaným textům. Odbornost samozřej-
mě zůstane zachována, Sklář a keramik se 
v  žádném případě nebude měnit v  lifesty-
lový časopis – těch je na trhu dostatek  –, 
zatímco náš časopis je jedinečný. Jinými 
slovy: nehodláme vylévat s vaničkou i dítě, 
jen chceme vodu ohřát, aby se ji vůbec ne-
bylo nutné zbavit. 
Za celou redakci si vám dovoluji do Nového 
roku popřát vše nejlepší a opravdu upřím-
ně poděkovat, že o nás stále stojíte. Protože 
časy se mění, ale Sklář a keramik díky vám 
stále zůstává více než jen časopisem pro 
členy České sklářské společnosti, kteří tvo-
ří pouze zhruba polovinu jeho odběratelů. 
A své čtenáře máme dokonce i v zahraničí 
(nejen na Slovensku, ale i  v anglosaských 
zemích). Za sebe proto mohu jen dodat – je 
radost být s vámi při tom. 
 

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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