
Ústeckou sladkou specialitou je maková mušle neboli „Mohn-
muschel“. Recept dovezl do Trmic roku 1836 ze své tovaryšské ces-
ty pekař Wenzel Schindler.  Makovou mušli tvoří placka z kynutého 
těsta plněná hroudou máku. Je vydatně potřená vejcem a posypaná 
cukrem. Trmické historické velikonoční trhy se tak postupně staly 
především přehlídkou makových mušlí, a tak je místní podle toho-
to pečiva nakonec i přejmenovali na „Mohnmuschelmarkt“. V první 
polovině 20. století nesl prapor věhlasného pečiva trmický pekař 
Sterlike, a to až do druhé světové války. Na počátku 21. století se pak 
tradice ujala místní pekárenská fi rma Inpeko, která peče regionální 
specialitu přesně podle dochované receptury rodiny Sterlike. 

Eine süße Aussiger Spezialität stellt  die „Mohnmuschel“ dar. Das Rezept 
brachte der Bäcker Wenzel Schindler 1836 nach Türmitz von seiner Gesel-
lenreise mit. Die Mohnmuschel besteht aus einem Pu� er aus Hefeteig, ge-
füllt mit einem Batzen Mohn. Sie ist schön mit Ei bestrichen und mit Zuc-
ker bestaubt. Türmitzer historische Ostermärkte wurden dann allmählich 
vor allem zu einer Vorführung von Mohnmuscheln, so dass die hiesigen 
Leute sie laut dieses Gebäcks schließlich auch zu „Mohnmuschelmarkt“ 
umbenannten. In der ersten Häl� e des 20. Jahrhunderts trug der Türmitzer 
Bäcker Sterlike die Fahne des weltberühmten Gebäcks, und zwar bis zum 
Zweiten Weltkrieg. Am Anfang des 21. Jahrhunderts nahm sich dann die lo-
kale Bäckereifi rma Inpeko die Tradition wieder an; diese backt die regionale 
Spezialität genau nach der historischen Rezeptur der Familie Sterlike.

První továrnu na gramofonové desky v českých zemích založil v Ústí 
nad Labem roku 1908 Josef Berliner, bratr samotného vynálezce gra-
mofonu. Nejslavnější světový producent gramodesek, britská společ-
nost „The Gramophone Company“, zde pak provozovala svou hlavní 
továrnu pro celé Rakousko-Uhersko. „His Master´s Voice“, nebo-
li „Hlas jeho pána“, tak se jmenuje legendární gramofonové logo se 
psíkem Nipperem, který zmateně naslouchá gramofonu, odkud zní 
nahrávka hlasu jeho pána. Značka se zrodila náhodně roku 1899 a pře-
kvapivě se dodnes drží po boku Coca-Cola a jiných legend mezi deseti 
nejslavnějšími obchodními známkami světa, bez ohledu na to, že se 
gramofonové desky s tímto logem už dlouhá desetiletí nevyrábějí.  

Die erste Schallplattenmarke in den böhmischen Ländern wurde 
1908 von Josef Berliner – dem Bruder des Grammophonerfi nders selbst 
– in Aussig gegründet. Der berühmteste Schallplattenhersteller der Welt 
– die britische Gesellscha�  „The Gramophone Company“ – betrieb hier 
seine Hauptfabrik für ganz Österreich-Ungarn. „His Master´s Voice“ bzw. 
„Die Stimme seines Herrn“ – so heißt das legendäre Schallplattenlogo 
mit dem Hund Nipper, welcher verworren das Grammophon hört, wo 
die Aufnahme der Stimme seines Herrn tönt. Die Marke entstand zufäl-
ligerweise 1899 und hält sich überraschenderweise bis heute an der Sei-
te von Coca-Cola und anderen Legenden unter den zehn berühmtesten 
Handelsmarken der Welt, und zwar unabhängig davon, dass Schallplat-
ten mit diesem Logo Jahrzehnte lang nicht mehr hergestellt werden. 

Z Ústí vzešla i nejslavnější tuzemská 
značka vlasové kosmetiky Lybar. 
Ústecká chemička neboli Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu si tuto 
značku zaregistroval v roce 1925. Ale 
tehdy byl ještě sprej na vlasy úplné 
sci-fi . Její správný čas nadešel až na 
počátku 60. let 20. století, kdy v Ústí vrcholily pokusy s tehdejší svě-
tovou novinkou - aerosolovým sprejem. První lak na vlasy Lybar při-
šel na svět roku 1966. Mezi ochranné známky ústecké Spolchemie 
původně patřily například v Čechách nejprodávanější hubič hmyzu 
Biolit či legendární šampon proti vším Ortosan. 

Von Aussig entstand auch die berühmteste inländische Marke Ly-
bar für Haarkosmetik. Das Aussiger Chemiewerk oder auch Spolek 
pro chemickou a hutní výrobu (Verein für Chemie- und Hüttenpro-
duktion) registrierte diese Marke im Jahre 1925. Damals war jedoch 
ein Haarspray eine völlige „Science-Fiction“. Die richtige Zeit kam 
erst am Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, als in Aussig 
Experimente mit der damaligen Weltneuheit – dem Aerosolspray – 
kulminierten. Der erste Haarlack Lybar kam 1966 auf den Markt. Zu 
den Schutzmarken der Aussiger Spolchemie gehörten ursprünglich 
auch Biolit – ein in Tschechien meist verkau� es Mittel zur Insekten-
bekämpfung – oder das legendäre Ortosan-Schampon gegen Läuse.

„Být krásná, je tak lehké,“ hlásal do-
bový reklamní slogan na slavný vý-
robek ústecké fi rmy Schicht – ple-
ťové mýdlo Elida. Značka vznikla 
roku 1904 pro luxusní řadu kosme-
tiky, která kromě mýdel zahrnovala 
též šampony. Péče o krásu však není 
jen výsadou žen a dívek. Reklamní 
slogan propagující pánskou vodu 
po holení vyráběnou v Ústí tvrdil, 

že „U mužů udává tón Pitralon“. Tato značka české spotřebitele 
provází už od roku 1920. Obě značky jsou živé dodnes a v tradici 
jejich výroby pokračuje také společnost Lukana Oil. 

„Es ist so einfach, schön zu sein,“ versprach der zeitgemäße Werbe-
slogan für das berühmte Produkt der Aussiger Firma Schicht – die 
Hautseife Elida. Die Marke entstand 1904 für die luxuriöse Kosmeti-
kreihe, welche neben Seifen auch Shampoos umfasste. Schönheit-
spfl ege ist allerdings nicht nur ein Privileg von Frauen und Mädchen. 
Der Werbeslogan zur Förderung des A� ershaves für Herren, das in 
Aussig hergestellt wurde, behauptete, „Bei Männern spielt Pitralon 
erste Geige“. Diese Marke begleitet die tschechischen Verbraucher 
bereits seit 1920. Die Marke lebt bis heute – die Tradition deren Her-
stellung setzt auch die Gesellscha�  Lukana Oil fort.

„Čistota půl zdraví“ není lidové rčení, ný-
brž reklamní slogan ústecké fi rmy Schicht 
pro podporu prodeje proslulého jádrové-
ho mýdla s jelenem na praní prádla. 
V dobách Rakousko-Uherska bylo neod-
myslitelnou součástí domácností a do 
všech koutů monarchie jich tehdy z Ústí 
proudilo každým rokem přes 300 milionů 
kusů. Firma Schicht si ochrannou znám-
ku s jelenem zaregistrovala už roku 1891 a jde tak o jednu z nej-
starších nepřetržitě užívaných značek v České republice. Tradiční 
ochrannou známku dnes vlastní fi rma Lukana Oil.

„Reinlichkeit ist halbe Gesundheit“ ist keine Redewendung, sondern 
der Werbeslogan der Aussiger Firma Schicht zur Verkaufsförderung 
der berühmten Hirsch-Kernseife zum Wäschewaschen. Sie war zur 
Zeit Österreich-Ungarns ein unwegdenkbarer Bestandteil der Hau-
shalten und in alle Ecken der Monarchie strömten damals aus Aussig 
über 300 Millionen Stück jährlich. Die Firma Schicht registrierte die 
Schutzmarke mit dem Hirsch bereits im Jahre 1891; es handelt sich 
somit um eine der ältesten ununterbrochen verwendeten Marken 
in der Tschechischen Republik. Die traditionelle Schutzmarke besitzt 
die Firma Lukana Oil.

George Harrison, člen legendárních 
The Beatles, se na obalu svého alba 
se nechal zvěčnit s trpaslíkem vyrobe-
ným v ústecké keramické továrně Mare-
sch, jejíž tradice se odvíjí už od roku 1841. 
Kvalitní zahradní trpaslíci představovali sochařské dílo zdobené 
ruční malbou. Původně plnili funkci dobrého ducha, ochránce do-
mácnosti. Ústecké keramické postavičky si vydobyly velké renomé 
v Čechách i v zahraničí. Tisíce jich putovaly do západní Evropy a dál 
přes oceán do USA. Výroba v Ústí skončila roku 1947 a ústecký tr-
paslík se stal mezi sběrateli vyhledávanou starožitností. 

George Harrison – Mitglied der legendären The Beatles ließ sich auf 
dem Cover seines Albums mit einem Zwerg verewigen, der in der 
Keramikfabrik Maresch hergestellt wurde, deren Tradition sich bereits 
seit 1841 entwickelt. Gartenzwerge von guter Qualität stellten eine 
mit Handmalerei verzierte Skulptur dar. Ursprünglich erfüllten sie je-
doch die Funktion eines guten Geistes und Haushaltbeschützers. Die 
Aussiger Keramikfi guren erwirkten ein großes Renommee sowohl in 
Tschechien, als auch im Ausland. Tausende von ihnen wanderten 
nach Westeuropa und weit über den Ozean in die USA. Die Herstel-
lung in Aussig endete 1947 und der Aussiger Zwerg wurde unter den 
Sammlern eine ausgesuchte Antiquität.
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