
           | www.detesk.cz | www.galerie.detesk.cz | st. 1 | Vydání září 2020

GLASSMATES
Rybák, Štohanzl

Výstava
rozšiřuje sbírku
MUZEUM

DETESKzpravodaj
z á ř í  2 0 2 0

PASTA ITALIANA
Těstoviny

laser
Technika

17. září letošního roku uplyne 30 roků od 
okamžiku, kdy zakladateli společnosti 

DETESK s. r. o. Ivanu Kalouskovi bylo v Jablonci n. N. 
vydáno Rozhodnutí o registraci. Tento dokument byl 
předchůdcem Živnostenských listů a opravňoval 
příslušnou osobu k podnikání. Listina obsahovala 
pochopitelně také obor, v tomto případě sklářskou 
výrobu a  prodej a výrobu dřevěných obkladů. Ža-
datel kromě jiného zaplatil správní poplatek, tehdy 
ve výši 120 Kč.

Detesk, vlastněný fyzickými osobami, se úspěšně 
rozvíjel do počátku nového tisíciletí. V té době se 
ale jeho struktura stávala větší a větší brzdou. A tak 
v březnu r. 2004 se původní útvar transformoval na 
DETESK s. r. o. 

Podle předpokladů nové uspořádání dodalo subjek-
tu další významný impuls, čehož představitelé spo-
lečnosti dokázali plně využít. 

Během třicetileté existence prošel DETESK pocho-
pitelně také obdobími složitými. Jeho historie ale jas-
ně dokládá, že se s nástrahami dokázal vždy úspěšně 
vyrovnat. Další významnou prověrku stability před-
stavuje i dění současné. Samozřejmě, že jeho důsled-
ky jsou patrné. Zatím ale nikoliv do té míry, aby bylo 
třeba provádět razantnější opatření. 

Hodnocení koronavirového období by bylo stále ješ-
tě předčasné, nejistota v celém světě přetrvává a eko-
nomika DETESKU je na celosvětové dění navázána. 
Nicméně průběžné výsledky stále poskytují předsta-
vitelům společnosti důvod k motivovanému a zdravě 
optimistickému pohledu do budoucnosti.

Výrobní program firmy se v uplynulých třiceti le-
tech pochopitelně měnil, nikoliv však zásadně. 

Lépe by se dalo říci rozšiřoval.
Detesk se od počátku specializoval na zpracování 

moderní technické boritokřemičité skloviny typu 3,3. 
Jejím objevitelem byl významný německý chemik 
a sklářský technolog OTTO SCHOTT (1851–1935). 
Působil především v německé Jeně, ta představova-
la zejména v druhé polovině devatenáctého a první 
polovině dvacátého století jedno z nejvýznamnějších 
sklářských center na světě.

Při vývoji skloviny přihlížel vynálezce k několika zá-
kladním požadavkům, především k její relativně níz-
ké teplotní roztažnosti a vysoké chemické odolnosti. 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o vlastnosti ce-
něné hlavně v oblasti technické, není tomu úplně 
tak. Nízká roztažnost, resp. relativně vysoká odol-
nost vůči změnám teploty umožňuje sériovou výrobu 
produktů, které by v případě použití běžných sklovin 
představovaly unikáty. Také vysoká chemická odol-
nost se dokáže projevit pozitivně .

Např. při mytí borosilikátových nápojových souprav 
v myčkách nedochází po čase k zešednutí skloviny, ta 
si stále zachovává původní lesk a čirost.

Pozitivní vlastnosti musí být pochopitelně vykou-
peny v tomto případě vyšší cenou suroviny, větší 
energetickou náročností při jejím zpracování, kom-
plikovanějšími požadavky na strojní vybavení i na 
zpracování vůbec.

Především vzhledem k omezeným možnostem v pů-
vodním sortimentu Detesku převažovaly výrobky 
dekoračního charakteru, svícny, olejové lampičky, 
vánoční ozdoby a také stojánky na skleněné květiny. 
V okolí Železného Brodu se jich po sametové revoluci 
vyráběly statisíce a Detesk byl po určitou dobu prak-
ticky jejich jediným výrobcem. Celkem jich v jeho 
provozovnách bylo vyrobeno několik miliónů.

V roce 1992 došlo k prvním kontaktům se zahrani-
čím, mimořádný zájem o spolupráci přicházel z Ra-
kouska, Holandska, Dánska, Švýcarska, Švédska, 
zemí Beneluxu, ale především z Německa a Itálie. 
Tyto dva státy se střídavě přetahovaly o pozici největ-
šího odběratele, až je před rokem 2000 vystřídala na 
určitý čas Francie.

Za všechno mohly 
dárkové láhve na al-
kohol, ale také kombi-
nované láhve na ocet 
a olej. Obojí vymysleli 
Italové v průběhu osm-
desátých let minulého 
století jako úspěšnou 
reakci na útlum výro-
by technického skla 
a stal se z nich veliký 
světový hit. Italské vý-
robní kapacity zdaleka 
nedokázaly poptávku 
uspokojit a  v  Česko-
slovensku, po revoluci 
ze dne na den, vznikly 
kapacity nové a kva-
litní. Lepší vstup do 
podnikatelského pro-
středí si mohl těžko 
někdo přát. 

V Itálii se láhve pou-
žívaly a stále úspěšně 
používají zejména pro 
plnění GRAPPOU, italskou specialitou vyráběnou 
předestilováním zbytků hroznů po výrobě vína.

DETESK – 30 let úspěšné historie

Vývoj sortimentu v průběhu let

Také ve Francii se vyrábí hodně ovocných pálenek, 
u kterých se použití dárkových láhví nabízí, ale taměj-
ší trh jejich použití statečně odolával. 

Až v roce 1997 se nám podařilo přesvědčit jednoho 
mladého producenta z oblasti Lyonu, aby to s nimi 
zkusil. Během jednoho roku objem dodávek láhví do 
Francie vystoupal do řádu statisíců. Další tři, čtyři 
roky trvalo, než se konkurence vzpamatovala a po-
zvolna, ale jistě nám situaci ve Francii začala komp-
likovat. To už jsme ale byli několik let největším pro-
ducentem dárkových borosilikátových láhví na světě 
a tuto pozici si zatím neochvějně držíme.

Detesk se také již řadu let účastní nejvýznamnějších 
veletrhů a výstav zaměřených na tuto problematiku, 
např. VINITALY v  italské Veroně, PROWEIN v  ně-
meckém Düsseldorfu nebo VINEXPO ve francouz-
ském Bordeaux… 

Vedle toho se také 
dlouhodobě uplatňu-
jeme v  produkci skle-
něných dílů určených 
pro oblast osvětlení. 
Z  borosilikátové sklo-
viny vyrábíme náročné 
součásti, jednak stan-
dardních katalogových 
svítidel, ale také díly 
pro exkluzivní, mnoh-
dy rozsáhlé projekty.
Významné partnery 
máme v České repub-
lice, Itálii, Anglii, Ho-
landsku, Španělsku, 
Belgii, Slovensku, 
Německu, Rakousku, 
v  poslední době se 
také realizujeme stále více na trhu polském. Výro-
ba osvětlovacích dílů oproti dárkovým lahvím pro-
bíhá téměř kompletně na zakázku. Již od roku 2012 
prezentujeme skleněné součásti svítidel na výstavě 
LIGHT and BUILDING ve Frankfurtu n. M, kde 
během šesti náročných dnů úspěšně představuje-
me nové možnosti v tomto bouřlivě expandujícím  
odvětví. 

V sortimentu firmy je stabilně zastoupeno i klasické 
laboratorní a technické sklo, jeho největší objem vy-
vážíme do Německa. 

Prestižní, zajímavou, ale i důležitou součástí naší 
produkce jsou i designové prvky směřující do oblasti 
gastronomie.

Nedílnou složkou podnikání společnosti  
DETESK s. r. o. je také dřevovýroba. Zavedli jsme ji 
postupně po r. 2004 pro podporu odbytu láhví, od té 
doby je v drtivé většině prodáváme fixované v dřevě-
ných dárkových bedýnkách. Ale nejen to, naše dře-
vovýroba si postupně vypracovala natolik svébytnou 
pozici, že část její produkce představují výrobky bez 
další vazby na produkci společnosti DETESK. 

DETESK zpravodaj
DETESK s. r. o.

Příkrá 401
Železný Brod 468 22

www.detesk.cz
www.galerie.detesk.cz

info@detesk.cz
tel.: +420 483 390 530

Všechna vydání 
Zpravodaje Detesk 

jsou k dispozici 
na internetových 

stránkách 
naší společnosti.
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V roce 2018 nám pořadatelé sklářského sympo-
zia Letní sklářská dílna nabídli možnost podí-

let se na této akci, a to v roli realizátorů představ vždy 
jednoho ze zúčastněných výtvarníků.

Tak vznikly světelné objekty podle návrhu pedagoga 
železnobrodské sklářské školy, výtvarníka Tomáše 
Rýdla (Zpravodaj DETESK 2019).

Spolupráce se osvědčila a pokračovala i v roce 2019, 
tentokrát byla naše společnost „přidělena“ dlouhole-
tému pedagogovi sklářské školy, Janu Háskovi.

I v tomto ročníku si vzájemnou spolupráci obě stra-
ny pochvalovaly, a to navzdory úskalím, které zdánli-
vě jednoduché, ale v konečném důsledku tak náročné 
návrhy (jednalo se o kolekci atypických náhrdelníků 
vyrobených z technické boritokřemičité skloviny) au-
torovi i realizátorům přinesly.

Výsledek společné snahy Jana Háska a společnosti 
Detesk byl mnohokrát publikován a odborně komen-
tován. Autor ve svých prohlášeních vždy pozitivně 
hodnotil přístup našich pracovníků k náročnému 
úkolu.

Na tomto místě ale děkujeme my, představitelé 
a  pracovníci společnosti DETESK, sklářskému vý-
tvarníkovi, v současné době řediteli sklářské školy, 
za důvěru, kterou do spolupráce s námi vložil.

Z našeho pohledu tak vnikly unikátní, nadčasové 
záležitosti s mimořádným, do budoucnosti směřují-
cím potenciálem.

Partnerem Letní sklářské dílny je naše společnost 
i v tomto roce. Podílíme se na realizaci návrhů další-
ho výtvarníka, který léta na SUPŠS v Železnám Bro-
dě působí, Tomáše Plesla.

I v této zvláštní a poněkud nejisté době Detesk in-
tenzivně pracuje na zavádění nových technologií 

a využití nových materiálů. Jedním z významných po-
sunů, který nám jednoznačně otevírá zajímavé mož-
nosti nejen v oblastech nám dobře známých (sektor 
dárkových lahví, lustrových dílů atd.), je zpracovávání 
probarvených borosilikátových trubic. 

Touto otázkou se zabýváme poměrně dlouho, prv-
ní vzory, na kterých byly probarvené boritokřemi-
čité trubice použity, jsme představili už na výstavě  
LIGHT and BUILDING 2018 ve Frankfurtu n. M.

Jedná se o technologicky i obchodně složitější pro-
blematiku, a tak jsme až na počátku roku 2020 byli 
dostatečně připraveni ke spuštění systematického 
testování, abychom na jeho výsledcích dokázali na-
šim obchodním parterům demonstrovat, jak se s tím-
to materiálem pracuje a jaké přednosti jeho využití 
přináší. 

Všem pracovníkům, kteří se v našich provozech na 
zkouškách podíleli, děkujeme. V tuto chvíli se zpraco-
vávání barevných borosilikátových trubic už posouvá 
z testovací do standardní provozní polohy. Zaměřuje-
me se zatím na barvy nejvíce žádané, přičemž barev-
nou nabídku budeme postupně na základě poptávky 
rozšiřovat. 

Už teď je ale jasné, že se nám podařil další význam-
ný krok k získání zakázek, které bychom jinak nere-
alizovali.

Pro rozšíření možností v opracování dřevěných 
deskových dílů, umělých hmot (v Detesku pře-

devším plexiskla, používaného v dárkových dřevě-
ných kazetách), skla a mnoha dalších, především 
organických materiálů, jsme v minulých dnech rea-
lizovali další významnou investici. Po několikamě-
síčním období testování u několika potencionálních 
dodavatelů jsme se konečně dopracovali k vytipování 
nejvhodnějšího zařízení a laser byl v naší provozovně 
v Železném Brodě - Poříčí nainstalován a spuštěn.

Jedná se o větší zařízení s  pracovní plochou 
1600  ×  1000 mm, osazen je CO2 trubicí o výkonu 
130 W a jeho součástí je i osa pro upínání rotačních 
tvarů. Tyto parametry by měly zajistit dostatečnou 
perspektivu jeho využití i s ohledem na případné po-
třeby v budoucnosti.

Podle představ vedení společnosti DETESK poříze-
ním dalšího zařízení z oblasti moderních technologií 
inovativní proces v tomto ohledu nekončí, ale bude 
dále pokračovat.

LSD s účastí DETESKU

Laserová technika rozši-
řuje možnosti společnosti

Barevné borosilikátové 
trubice

Dalším významným krokem je zavedení techno-
logie výroby skleněných závitů. Se standardní-

mi závity typu E14/E27 pracujeme už dlouhou dobu, 
především je využíváme při výrobě lustrových dílů. 
Stále častěji jsme naráželi na skutečnost, že zákaz-
níci používají svoje vlastní závitové komponenty ne-
standardních rozměrů. Tato problematika se běžně 
řešila lepením. Z našeho pohledu ale ne příliš profe-
sionálně, lepení např. neumožnilo snadnou výměnu 
dílu při jeho poškození, často neumožňovalo zajištění 
dostatečné souososti lepených dílů, nehledě na este-
tiku lepeného detailu, která mnohdy použitím lepidla 
značně trpěla. Proto jsme se rozhodli výrobou závitů 
dále intenzivně zabývat. Znovu, pokolikáté už, se jed-
noznačně potvrdila profesionalita našeho vývojového 
týmu a kovodílny. Nejenom že se úkolu zhostili velmi 
dobře, ale i rychle, díky čemuž jsme schopni v pod-
statě vyrobit jakýkoliv závit, ať už se jedná o vnitřní 
nebo vnější, na trubici nebo na tyči. Závity mohou být 
velmi jemné. I ty se stoupáním 1 mm, v oblasti osvět-
lení tak často používané, nám spolehlivě fungují.

Skleněné závity

V lednu nás oslovila stanice Český rozhlas Dvoj-
ka, konkrétně publicista, televizní a rozhlasový 

moderátor pan Václav Žmolík. Přál si natočit v Detes-
ku reportáž do pořadu Po Česku. Stanovili jsme ter-
mín a následně společně strávili příjemné dopoledne 
postupně téměř ve všech  prostorách areálu Příkrá. 
Prohlídku jsme zakončili, jak jinak, než ve výstavní 
místnosti. Pořad byl odvysílán 20. 2. 2020 po 14 ho-
dině v Odpoledni s Dvojkou. 

Bezprostředně po natočení reportáže bylo jasné 
oběma stranám, že se s panem Václavem Žmolíkem 
nevidíme naposledy, neboť témat na zpracování dal-
ších, obsahově rozsáhlejších reportáží bylo hned ně-
kolik.

V Detesku  Po Česku 
Český rozhlas Dvojka

Petr Fojtík a Tomáš Plesl při realizaci.
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20. června byl v jabloneckém mu-
zeu zahájen další ročník Me-

zinárodního trienále skla a bižuterie 
JABLONEC 2020.

Celý projekt zahajuje výstava TRENDY.DESIGN.
PRODUKCE. Ve třech sálech hlavní budovy prezen-
tuje stovky současných produktů od 80 značek, jež 
v posledních třech letech zaujaly na českém trhu.

Společnost DETESK  s.  r.  o. je tradičním účastní-
kem této přehlídky.

V jednotlivých kategoriích představuje domácí kom-
postér, funkční foukané figury zvířat určené k plnění 
alkoholickými nápoji a designově nově pojaté sklo 
k servírování kávy.

Naším hlavním dodavatelem sklosurovi-
ny od roku 1997 je nadnárodní společnost  

SCHOTT AG, konkrétně její pobočka SCHOTT RO-
HRGLASS, sídlící v německém Mitterteichu. Její ob-
chodní ředitel, pan Hermann Tietze, nejen že navště-
vuje Detesk pravidelně, ale setkáváme se prakticky po 
celém světě u příležitosti dalších významných událostí,  
např. veletrhů a výstav.

Naše spolupráce probíhá bez komplikací, jistě 
k  tomu přispívá i fakt, že obě strany situaci bedlivě 
sledují a potencilnálním problémům dokáží předchá-
zet. Už dávno se nejedná o vztah dodavatel – odběra-
tel, naše obchodní kontakty jsou nadstandardní, jistě 
také díky tomu, že pan Hermann Tietze sleduje náš 
rozvoj více než dvacet let, vše si podrobně pamatuje 
a Detesku fandí.

U příležitosti poslední návštěvy představitelů firmy 
SCHOTT se nám podařilo dohodnout významnou 
věc. Exkluzivně pro potřeby DETESKU v Mittertei-
chu vyrábějí nestandardní materiál, konkrétně se 
jedná o hladkou trubici 250 mm se sílou stěny 4 mm 
a dále trubici conturaxovou (rýhovanou) o průměru 
150  mm. Takové polotovary nám umožňují vyrábět 
výrobky opět o podstatně větších rozměrech a tak 
úspěšně uspokojovat neustále rostoucí požadavky 
zákazníků.

TRENDY.DESIGN.PRODUKCE Spolupráce

↑

←

Nechcete pracovat v noci, naopak víkendy chcete mít pro sebe? 
Nebaví Vás jednotvárná a mnohdy fyzicky namáhavá práce u pásu 

nebo v montovně?
Naše firma DETESK s.r.o. vyrábí v Železném 
Brodě designové výrobky, s nimiž je možné 

se setkat v nejrůznějších prostředích na 
celém světě. V případě svítidel jde převážně 

o nejmodernější hotely, divadla, konzertní 
sály nebo luxusní domácnosti. Na nápojové 
sklo z naší produkce narazíte kromě jiného 
například ve slavných filmech z řady STAR 

TREK nebo TRON LEGACY.  
Dalším stejně významným a stejně 

náročným výrobním programem je oblast 
dárkových láhví. Jejich odběrateli jsou 

nejrespektovanější výrobci alkoholických 
nápojů zejména v západní Evropě, 

ve Francii a v Itálii.

Naši pracovníci nejsou bezejmenným 
článkem pásové produkce, naopak 

postupně se získáváním vyšší odbornosti se 
z nich stávají stále svébytnější, oprávněně 

sebevědomé individuality.

Z toho je zřejmé, že jedním z hlavních 
předpokladů úspěšného fungování 
v dlouhodobě stabilní, ryze české 

a ekonomicky i územně pevně zakotvené 
společnosti, je chuť učit se stále novým 

věcem, přijímat stále nové výzvy.

Všemu ostatnímu se v přátelském kolektivu 
našich pracovníků pod jejich odborným 

vedením naučíte stejně, jako se tomu naučili 
oni.

Takže vedle dobrého finančního 
ohodnocení a mnohých benefitů může být 
další odměnou například fakt významného 

podílu na architektonickém dotváření 
prostor v budovách, z nichž mnohé jsou pro 

svoji jedinečnost publikovány v knihách, 
odborných i populárních časopisech nebo 
jsou o nich natočeny televizní dokumenty. 

Nebo skutečnost, že právě z vámi 
vyrobeného poháru svůj drink popíjí hlavní 
hrdina populárního filmu. A nebo, že nad 
hlavou Popelky, v podání Julie Roberts, 
visí mohutný světelný lustr složený ze 

skleněných komponentů, na jejichž výrobě 
jste se rozhodující mírou podíleli.

Domluvte si schůzku elektronicky nebo 
osobně s využitím níže uvedených 

možností:

DETESK s. r. o. 
Příkrá 401 

Železný Brod

E-mail: 
jitka.vavrova@detesk.cz

Telefon: 
483 389 825 

www.detesk.cz
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Narodil se 6.  11.  1948 v Přibyslavi. Po ukončení 
školní docházky strávil dva roky na gymnáziu a další 
rok na praxi ve Sklárnách Bohemia v Poděbradech. 
Práce se sklem ho zaujala natolik, že po úspěšném 
složení zkoušek odešel studovat na Střední umě-
lecko-průmyslovou školu sklářskou do Železného 
Brodu. Umělecké vyzrávání absolvoval v  ateliéru 
prof. Ladislava Olivy.

Od roku 1981 zastával místo vedoucího broušení 
skla Ústředí uměleckých řemesel v Praze, v  roce 
1977 získal titul „Mistr umělecké řemeslné práce“. 
Členem Svazu výtvarných umělců je od r.  1988, 
sklářským výtvarníkem ve svobodném povolání se 
stal o rok později.

Současná výstava představuje jeho typickou tvorbu, 
tavené a broušené plastiky z optického skla. Přesně 
jich je vystaveno 39. Od roku 1976 do současnosti se 
zúčastnil dlouhé řady společných i samostatných vý-
stav.

Od pátku 11. 9. bude GALERIE DETESK hos-
tit výstavu široké tvorby průmyslového de-

signéra Miloše Janků. Narodil se v r.  1955 a stejně 
jako jeho otec, významný malíř a sklářský výtvarník 
Miloslav Janků, vystudoval železnobrodskou umělec-
ko-průmyslovou školu sklářskou (1970–1974). Vybral 
si obor tvarování, malování a leptání skla. 

Od r.  1990 působí zejména jako sklářský průmy-
slový designér a grafik, takže vedle svého hlavního 
zaměření je také autorem obalů nebo inzerátů pro 
odborné časopisy.

Crystalex Nový Bor, Crystalex Rosice u Brna, Sklo 
Bohemia Světlá n. S., Sklo Union Heřmanova Huť, 
Avir Union Rudolfova Huť Dubí, Lustry Kamenický 
Šenov, Osvětlovací sklo Janštejn, Jihlavské Sklárny 
Antonínův Důl a od r.  1996 slovenská a.  s.  RONA 
Lednické Rovné, to všechno jsou subjekty, v jejichž 
sortimentu je možné tvorbu Miloše Janků nalézt.

Podle jeho návrhů bylo realizováno přes 60 automa-
ticky vyráběných vícedílných kalíškových souborů, 
což je samo o sobě unikátem, dále desítky artiklů 
lisovaných na poloautomatech nebo tvarovaných ruč-
ně. K tomu je nutné přičíst stovky dekorů pro různé 
technologie zušlechťování skla.

V jeho tvorbě je jasně patrná snaha o aplikaci sou-
časného designu při zachování funkčnosti každoden-
ně používaných předmětů. Pozoruhodná je vysoká 
komerční úspěšnost jeho návrhů.

Domácnosti, hotely, restaurace a další zařízení po 
celé světě, tam všude se s realizacemi představ Milo-
še Janků můžeme setkat.

Výrobky jsou prezentovány na mnoha tuzemských 
i zahraničních výstavách a veletrzích, např. v němec-
kém Frankfurtu  n.  N., Düsseldorfu, Lipsku nebo 
Hamburgu, dále třeba v Paříži, Miláně, New Yorku, 
Madridu, Birminghamu, Melbourne, Sao Paulu, 
Shanghai, San Franciscu a jinde.

Miloš Janků se zúčastnil několika sklářských sym-
pozií a jeho skleničky si „zahrály“ ve filmech a seriá-
lech českých i zahraničních.

Výstava potrvá do neděle 22. listopadu 2020.

Konec letošního a začátek nového roku bude v GALERIE DETESK patřit výstavě malířského díla Mar-
kéty Urbanové.

Narodila se v Turnově v r. 1978, kde také vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu. Po jejím absolvo-
vání pokračovala v ateliéru Zdeňka Berana na pražské AVU (1997–2003), tam od r. 2005 působí jako odborná 
asistentka. V naší galerii bude po výstavě svého otce, zlatníka, šperkaře, malíře a designera Jiřího Urbana 
dalším reprezentantem úspěšné turnovské výtvarnické rodiny.

GALERIE DETESK

GLASSMATES

Také naše galerie se na oslavu stého výročí založení železnobrodské sklářské školy odpovědně připravo-
vala. Její důležitou součástí měla být výstava dvou významných sklářských výtvarníků, Jaromíra Rybáka 

a Jana Štohanzla. Oba jsou jejími absolventy a také spolužáky, školu navštěvovali v období 1967–1971.

Školní oslavy, stejně jako mnoho dalších akcí, bylo nutné odsunout, výstava ale úspěšně probíhá, ukončena 
bude 6. 9. Datum ukončení jsme volili tak, aby současní studenti po návratu z prázdnin mohli ještě tuto hod-
notnou akci navštívit.

Narodil se v Plzni 24. 2. 1952. Po absolvování že-
leznobrodské sklářské školy nastoupil ke studiu na 
pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, do 
sklářského ateliéru profesora Stanislava Libenské-
ho. Vysokoškolská studia úspěšně dokončil v r. 1979.

V Železném Brodě se setkáváme s tavenou skleně-
nou plastikou Jaromíra Rybáka zejména v pro něho 
typické kombinaci s kovem. Podle ohlasů návštěvní-
ky zaujaly i jeho obrazy.

Obdivovatelům skleněné plastiky jistě neunikla 
zpráva o instalaci Rybákova KŘIŠŤÁLOVÉHO BET-
LÉMU v jednom ze sálů pardubického zámku, který 
je sídlem Východočeského muzea. To se mimocho-
dem může pochlubit jednou z nejhodnotnějších sbí-
rek uměleckého skla v České republice.

Jedná se o monumentální dílo 240 cm vysoké, 
180 cm široké a 70 cm hluboké, váží 3 550 kg. Au-
tor navrhl nejen skleněnou, ale také kovovou část. 
Využil tak svých bohatých zkušeností s kombinací 
skla a kovu a dosáhl mimořádně jednotného dojmu 
ve světě ojedinělého uměleckého počinu.

Značný zájem je o Rybákovu přednáškovou činnost. 
Nepřichází jenom z tuzemska, ale také z USA, Kana-
dy, Austrálie, Francie nebo Japonska. Jeho díla jsou 
zastoupena ve špičkových světových galeriích a insti-
tucích, účastnil se nekonečné řady výstav společných 
i samostatných.

JAN ŠTOHANZL JAROMÍR RYBÁK

MILOŠ JANKŮ
PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Vánoční svátky v GALERII DETESK
Prodejna, muzeum, vinotéka 

a galerie DETESK

Náměstí 3. května č.p. 20
Železný Brod

Po - Ne: 9.00 – 17.00
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Velmi neobvyklá je další mo-
zaika. Má název „Dívka v čer-
veném“ a z autorova přípisu lze 
vyčíst, že se jedná o „ nové po-
jetí interiérové mozaiky“. Její 
rozměr je 32 × 15 mm.

Za zmínku stojí jistě i soubor 
čtyř kreseb Jindry Tocksteina 
(1914–1975). Všechna díla 
jsou opatřena signaturou i da-
tací, přičemž nejzajímavějším 

dokladem jeho talentu je jistě práce, kterou vytvořil 
8. 6. 1929. To znamená v době, kdy končil základní 
školní docházku. Ohodnocena byla modrou jednič-
kou. Po prázdninách téhož roku už byl žákem želez-
nobrodské sklářské školy.

Skleněný blok o výšce 16,5  cm, opatřený moti-
vem jednoho z astrálních znamení, provedl podle 
návrhu výtvarníka Ladislava Ježka (1930–2015) 
významný železnobrodský rytec skla Ladislav Rie-
ger (1924–2010). Označení také oba tvůrce uvádí,  
Ježek – Rieger 1971.

Z významného ateliéru Zdeňka Juny (1897–1975) na 
železnobrodské sklářské škole pochází váza o výšce 
26 cm z roku 1936. Hlubokým dekorem znázorněný 
ústřední motiv dívky s palmovou ratolestí doplňují 
dobové ornamenty. Značena je 2/36-SŠ-ŽB.

Tři komorní, ale velice zajímavá dílka představu-
je autorská tvorba Oldřicha Žáka (1900–1983). Za-
rámovaný, z plechu tepaný reliéf Piety má celkovou 
velikost 34  ×  31  cm, klasická mozaika o velikosti 
37 × 27 cm z roku 1936 představuje dobově idealizo-
vaný mužský obličej.

Hodnotným dílem, poutajícím pozornost návštěvní-
ků, je 47 cm vysoký autorský počin významného sklá-
ře, rytce Jiřího Tesaře (nar. 1960). Obraz Benátek, 
zhotovený náročnou technikou litofanie, je umístěn 
na kovaném podstavci doplněným kvádrem z optic-
kého skla.

Navzdory kombinaci různých materiálů i zpracová-
ní působí dílo mimořádně harmonicky a je dokladem 
nejen o vyspělém uměleckém cítění autora, ale také 
o  bohatých zkušenostech výjimečné sklářské osob-
nosti. Signováno a datováno je TESAŘ 2019.

Obohacena byla sbírka figurek, mezi nimi je umístě-
na i foukaná vázička, vyrobená podle návrhu Jarosla-
va Brychty (1895–1971) po r. 1927. Ve fotodokumen-
taci Brychtova díla je tato váza evidována pod č. 379.

MUZEUM DETESK
ROZŠIŘUJE SBÍRKUOd vydání loňského Zpravodaje se nám opět podařilo získat řadu kvalitních pří-

růstků, bohužel z důvodu omezených prostor v našem muzeu musí být některé 
z nich přechodně umístěny v depozitáři.

↑
↑

↑

↑

↑

↑

↑

→

↑
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Dovolte, abychom Vás upozornili na další 
novinku v doplňkovém sortimentu Detes-

ku. Opět došlo k  propojení obchodních vztahů, 
i když zde ještě sehrálo roli mnoho dalších fakto-
rů, situaci okolo v mnoha pádech skloňovaného 
COVIDu nevyjímaje.

Detesk nově nabízí možnost zakoupení  
čerstvých chlazených vaječných těstovin. Jedná 
se, jak jinak, o italskou výrobu, výrobcem je firma 
PASTIFICIO TEMPORIN. Trochu netradiční 
propojení, pravda. Opět se však dostáváme k fir-
mě Gagliano Marcati. Náš dlouholetý obchodní 
partner a kamarád, majitel firmy Pietro Marca-
to, je zároveň spolumajitelem „těstovinárny“, 
kterou jsme měli možnost navštívit a  zároveň 
několikrát těstoviny ochutnat. Podnik Pastificio 
Temporin vznikl jako rodinná firma v roce 1964. 
Od té doby se značně rozrostl, dodává těstoviny 
především do italských hotelů, restaurací a pro-
dejen gastronomických specialit po celém světě. 
Přitom stále prosazuje heslo „quando la pasta è 
fatta con il cuore, ha sempre e ovunque il sapo-
re di casa“ tedy, „pokud jsou těstoviny vyráběny 
s  láskou, mají vždy a za každých okolností pří-
chuť domova.“

Protože nás kvalita jednoznačně oslovila, roz-
hodli jsme se jejich prodej také zařadit mezi 
naše aktivity. Z širokého spektra nabízených 
těstovin jsme vybrali aktuálně 18 druhů (penne, 
fusilli, tagliatelle, spaghetti, lasagne, gnocchi…, 
ale i těstoviny plněné typu tortelloni nebo méně 
známé, avšak kombinací náplně velmi zajímavé, 
girasoli), které bude možné od září zakoupit ve 
firemní prodejně Detesk na železnobrodském 
náměstí.

Kromě výroby dárkových lahví na alkohol a lu-
strových dílů, které z dlouhodobého hlediska pa-
tří mezi náš nejdůležitější výrobní program, se 
Detesk prakticky od svého založení také věnuje 
výrobě skla stolního. A právě v souvislosti s na-
bídkou těstovin jsme rozšířili i nabídku v tomto 
segmentu o unikátní designovou sérii skleně-
ných talířů PIATTOPASTA, kterou bychom Vám 
rádi představili a zároveň také připomněli vyni-
kající, mnohdy opomíjené vlastnosti materiálu, 
se kterým Detesk od svého založení pracuje. 
Jedná se o moderní boritokřemičité sklo. Právě 
vysoká tepelná odolnost umožňuje jeho mno-
hostranné využití v  kuchyni. Je také nazýváno 
sklem varným, velmi dobře zvládá teplotní šoky 
a mytí v myčkách nijak nesnižuje jeho lesk a či-
rost ani po nekonečné době používání. V praxi to 
znamená, že výrobky z něho jsou vhodné k serví-
rování teplých (horkých) i studených (případně 
mražených) potravin či nápojů. 

Designovou sérii talířů jsme připravili ve dvou 
velikostech:

PIATTOPASTA #01 průměr 25 cm
PIATTOPASTA #02 průměr 15 cm

Pokud se rozhodnete námi nabízené produkty 
vyzkoušet, přejeme Vám nejenom spoustu kuli-
nářských zážitků, ale i hodně radosti při jejich 
servírování.

Díky dlouholetým obchodním vztahům De-
tesk zařadil mezi své produktové portfo-

lio také zrnkovou kávu typu 100% ARABICA, 
vyrobenou v  italském regionu Toskánsko. Kávu 
jsme měli poprvé možnost ochutnat na veletr-
hu VINITALY 2018. Tehdy jsme její chutí byli 
jednoznačně okouzleni, nicméně než jakýkoliv 
produkt zařadíme do našeho sortimentu, musí 
projít několika testy. Například tím, že si produkt 
přivezeme a ochutnáme v prostředí nám dobře 
známém, pokud možno při běžných činnostech, 
tak, abychom nebyli ovlivněni atmosférou urči-
tého momentu. Káva testy prošla. Náš původní 
záměr byl nabídnout ji našim návštěvám při jed-
náních probíhajících v prostorách firmy.

Nicméně stále častěji se na nás právě ti, kteří 
kávu ochutnali, obraceli s dotazem, zda je mož-
né tento produkt zakoupit. Proto jsme se rozhod-
li zařadit ji do našeho sortimentu. K výrobě se 
používají tři typy pečlivě vybraných kávových zrn 
z oblasti Brazílie a Salvádoru. Vůně kávy je rost-
linná, ovocná, v jejím sametovém těle se skvěle 
snoubí sladká chuť vyvážená příjemnou kyselos-
tí. 

Jednou věcí je káva samotná, druhou její serví-
rování. Detesk nabízí rozmanitý sortiment nápo-
jového skla, které slouží právě pro podávání kávy 
ve všech jejich podobách, ať už se jedná o espre-
sso, ristretto, cappuccino, caffé latte, americano 
atd. V případě zájmu je možné veškeré nápojové 
sklo zakoupit v našich obchodech, buď v Želez-
ném Brodě, nebo v OC PLAZA Liberec, kde Vám 
s výběrem ochotně poradí a všechny potřebné in-
formace případně poskytne náš personál. 

Společnost DETESK s.  r. o. vyváží dárkové 
láhve především do Itálie a Francie. 

Přesto, že našimi zákazníky jsou producenti 
destilátů, během desítek let spolupráce máme 
v těchto oblastech i mnoho známých vinařů, vý-
robců sýrů a dalších regionálních pochoutek.

Původně jsme dováželi víno jenom pro potřebu 
omezeného okruhu rodiny a nejbližších přátel. 
Litovali jsme, že skvostné produkty malých vý-
robců vzhledem k jejich nulové exportní síle kon-
čí v jejich vínem přesyceném, poučeném a tudíž 
náročném okolí. Na druhou stranu tuto okolnost 
stále považujeme za jednu ze spolehlivých prově-
rek kvality nakupovaných produktů.

A tak dovoz vín zajišťujeme už mnoho let sami 
v rámci Detesku.

Na počátku jsme si říkali že sortiment příliš 
rozšiřovat nebudeme. V současnosti nabízených 
devatenáct druhů vín jistě ucelený přehled o nej-
důležitějších produktech jednotlivých oblastí po-
skytuje. To samozřejmě neznamená, že se jaký-
koliv vývoj naší nabídky nedotýká. 

Není to tak dávno, co jsme např. úspěšně rozší-
řili portfolio o vynikající LUGANU. Její celosvě-
tová obliba v posledních obdobích tak narůstala, 
že nebylo možné nereagovat a našim zákazní-
kům možnost ochutnat toto vynikající víno ve 
dvou zajímavých úrovních neumožnit. 

Podobnou situaci mapujeme i v případě  
PROSECCA. 

V současné době rozšiřujeme nabídku právě 
o kvalitní produkt tohoto typu.

Dodavatelem je náš dlouholetý zákazník, fir-
ma Gagliano Marcati. Jeho vynikající červená 
vína z oblasti Valpolicella si už řada zákazníků 
naší vinotéky oblíbila. Reagujeme tak na sílící 
poptávku právě po této italské šumivé speciali-
tě. V rámci druhotně kvašených vín představuje 
PROSECCO v současnosti celosvětově nejoblí-
benější produkt, v popularitě nechává za sebou 
i  slavná vína z oblasti CHAMPAGNE.

V tuto chvíli můžeme konstatovat, že absence 
PROSECCA v naší vinotéce je minulostí, od kon-
ce srpna bude milovníkům kvalitních šumivých 
vín k dispozici.

PASTA ITALIANA

PRO
SEC

C
O

 ve vinotéce D
ETESK

Jedná se o suché šumivé víno ve vyšší úrovni 
označované spumante. Po oddělení slupek od 
vinného moštu jemným lisováním probíhá při 
teplotě 18 °C proces řízené fermentace. Druhot-
né kvašení metodou Martinotti-Charmat trvá mi-
nimálně 60 dní.

Jeho barva je slámově žlutá, perlivost jemná, 
vůně ovocná s květinovými záblesky, svěží. Po-
dobně se projevuje i chuťově. K jeho výrobě jsou 
použity pečlivě vybrané hrozny starobylé italské 
odrůdy GLERA, pěstované na kamenitých teré-
nech oblasti FRIULI v nejvýchodnější části se-
verní Itálie.

Je nositelem označení DOC, tedy zárukou půvo-
du, a slouží především jako aperitiv, nebo samo-
statně. Výborné uplatnění nachází ve středomoř-
ské kuchyni spolu s rybími specialitami, lehkými 
předkrmy a těstovinami.

MARCATI PROSECCO 
EXTRA DRY DOC

CAFFÉ #01 
100% ARABICA


