NOŽE

JIŘÍ MANDÍK

Rybí legenda
V případě některých věcí,
pokud je člověk vezme
po mnoha letech do
ruky, se mohou dostavit
i nostalgické vzpomínky
na časy dávno minulé.
Prak za okrajem tepláků,
pytlík hliněnek jako zásoba
střeliva a na dně kapsy
kalhot s věčně zelenými
koleny od trávy tehdy
nejběžnější nůž se zvláštní
rukojetí ve tvaru vodního
živočicha – kapesní
„rybička“ z Mikovu.

T

radice přetrvává a ani dnes snad
není prodejna s chladnými zbraněmi či obchod zabývající se
prodejem a výrobou klíčů, kde
bychom na rybičku alespoň v základním
provedení nenarazili. Již v osmdesátých
letech minulého století šlo o nejlevnější
nůž českého výrobce, který se tehdy dal
sehnat v železářství. Stačilo vám k tomu
deset korun a ještě vám vrátili...
Dnes je situace zcela jiná a v přesycenosti trhu bombardovaného nejen
čínskou produkcí můžeme být rádi, že
klasické české nože z městečka Mikulášovice a s bohatou tradicí firmy Mikov
nezanikly a jsou stále v prodeji. Vyznavače
celosvětově proslavených „rybonožů“,
které jsou zároveň nejprodávanějším
produktem značky Mikov, potěší zpráva,
že nůž zvaný Rybička získal i ocenění
v podobě certifikátu Regionální výrobek
Českosaské Švýcarsko. Současná společnost Mikov s. r. o. svými výrobky navazuje
na mnohaletou tradici výroby kvalitních
nožířských výrobků, které se stabilně prodávají jak v tuzemsku, tak po celé Evropě
a dokonce i v zámoří. K tomu společnosti
ze Šluknovského výběžku pomáhá i stálá
úroveň kvality výroby, kterou zde udržují
podle certifikátu jakosti ISO 9001:2001.

V pestré nabídce firmy Mikov nalezneme nejen armádní nože a dýky, ale
například i nože lovecké, pracovní či
kapesní víceželízkové otvíráky, nebo
vyhazováky. Ve sportovní kategorii nožů
lze nalézt i „létající předměty“ v podobě
vrhacích nožů a hvězdic. Na své si přijdou
profesionální kuchaři či řezníci, pro které
mikulášovická nožírna rovněž nabízí řadu
nástrojů. Všem, kteří si nevyberou v široké nabídce základních modelů, je určena
výroba zakázková.
Klasická rybička je milou připomínkou
dětství nejednoho z nás. Tento malý
zavírací nožík se stejně jako dřív i dnes
vyrábí ve dvojím základním provedení –
stříbrně či zlatě pokovených střenkách.

Ty jsou u klasického, a tedy asi nejznámějšího provedení nožů v podobě
rybičky tak, jak ji znají tisíce lidí, odlity ze
zinkové slitiny. Cena „spotřebního modelu“ na dnešní poměry zas až tak moc
nestoupla; nůž přijde českého zákazníka
na nějakých 80 až 90 Kč.
Mikulášovická firma v posledních
letech vypustila do prodejních vod
svůj osvědčený výrobek se zajímavým
upgradem, a to v různém materiálovém
a vůbec atraktivním provedení. Dnes
tak lze zakoupit například i o něco
dražší zlatě či stříbrně se lesknoucí
nožíky ručně osázené barevnými skleněnými krystaly zn. Preciosa – zvlášť
vhodné pro uživatelky něžného
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