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Zlatnictví není jen pohledný krámek

Jak ten čas letí - je tomu už pět let, co se v Listech objevil článek o otevření zlatnictví Jaroslava Folbera v obchodním centru Hasso na
Černém Mostě, kde je dodnes, jen na jiném místě. Zprvu rozpačitá strategie tohoto obchodního domu, který dlouho zel prázdnotou, se
konečně ustálila, takže tu zákazník již nenarazí na obchodně nevyužité a nevábné místo. Mnohé z toho, co mi tenkrát pan Folber řekl o
zlatnickém řemesle, platí samozřejmě stále a má ryzí hodnotu, jako pravý šperk. Například že když se prodej tohoto zajímavého
sortimentu dostane člověku pod kůži, zjistí, jak je příjemné dělat lidem radost. Nemálo spokojených zákazníků, kteří se do zlatnictví
Monika rádi vracejí, to jen potvrzuje. Rozluštit rébus úspěšného podnikání pak není těžké: "Slušné chování, dobrý výrobek jako jsou
hodinky a české šperky, za dobrou cenu, jsme schopni i opravit a poradit - to je gró, které tu zákazníkům dáváme. Lidé se nám z
nákupních gigantů vracejí. Neděláme rychlý kšeft, ani nepotřebujeme nabízet 70% slevy."

Jaroslav Folber upravuje na sametové bustě stříbrný šperk

Stojí ještě za zmínku, že zlatnictví Monika provádí na počkání drobné opravy, jako je např. výměna baterek či stěžejek u hodinek, větší
a náročnější oprava jde pak na dílnu. Ve zlatnické dílničce pracuje mladá, ale již zkušená a šikovná zlatnice Kateřina Brožová.
Povídání o tom, co a jak se opravuje, by vydalo na samostatný článek. V hodinářské dílně jsme zastihli pana Kavana, který se tomuto
řemeslu věnuje přes čtyřicet let.

V posledních letech však invaze levných bateriových hodinek způsobuje, že toto řemeslo tratí - je totiž pohodlnější poškozené hodinky
vyhodit a koupit si nové než je nechat opravit. Zajímavý postřeh pana zlatníka Folbra na závěr - pro muže je návštěva zlatnictví
dárkovou záležitostí, u žen lze vypozorovat expanzi zájmu o stříbro, a kdo chce utratit více, ten sáhne po bílém zlatu. A pokud se vám
poškodil šperk, namísto amatérské opravy cínem jej svěřte bez obav odborníkům. Vyplatí se to.
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