
Rekonstrukce
Když v první polovině 80. let v Kraslicích u Sokolova seznámil Igor 

Candra Pavla R. Vejrážku s  Jakubem Effenbergerem, došlo jaksi 
mimochodem k osudovému setkání. Pavel i Jakub byli mimo jiné mu-
zikanti, Igor muzikant nebyl a  přesto studoval na  průmyslovce obor, 
týkající se hudebních nástrojů… Navázané přátelství všech tří pokra-
čovalo později v  Praze a  nezaniklo ani po  pozdějším přestěhováním 
Vejrážky na Lounsko.

Igor Candra opustil trojici první 
- nečekaně zemřel. Byl to člověk, 
který by si zasloužil heslo ve  Wiki-
pedii (raději rovnou dvě)… Nicméně 
sémě bylo do úrodné půdy vhozeno. 
Vejrážka se díky Jakubovi pohybo-
val v  těsné blízkosti Surrealistické 

skupiny.
V  roce 1986 zemřel Vratislav 

Effenberger, Jakubův otec, po Karlu 
Teigovi přirozená vůdčí osobnost 
českých surrealistů. V  roce 2013 
pak za  ním odešla manželka Eva, 
Jakubova maminka. Při pořádá-

ní pozůstalosti 
vznikl spontán-
ní nápad: poku-
sit se zrekon-
struovat sbírku 
výtvarných děl, 
které byly pů-
vodně v  drže-
ní Evy a  Vra-
tislava Effen-
b e r g e r o v ý c h 
– a  uspořádat 
výstavu.

Oslovení ma-
j i te lé  obrazů 
a  objektů byli 
velmi ochotní 
díla zapůjčit. 
Celé tři měsíce 
trvala příprava 

expozice a katalogu. Obrazy se čis-
tily, z  většiny i  nově adjustovaly. 
Prioritní bylo poskládat artefakty, 
které kdysi dotvářely atmosféru 
legendárního Effenbergerova smí-
chovského bytu v  Praze, případně 
je doplnit o  díla uložená v  deskách 
(ale i  za skříněmi, knihovnami…).

Soubor uměleckých děl, která 
budou vystavena v  Galerii Emila 
Juliše v  Černčicích, čítá na  70 po-
ložek. Zastoupeni jsou čelní před-
stavitelé nejen českého moderního 
výtvarného umění: Karol Baron, 
Jorge Camacho, Jan Gabriel, Ka-
rel Havlíček, Gerda Istlerová, Jo-
sef Istler, Eva Janošková, Čestmír 
Janošek, Jan Koblasa, Jiří Kolář, 
Pavla Mautnerová, Eva Medková, 
Mikuláš Medek, František Muzi-
ka, Alena Nádvorníková, Ladislav 
Novák, Mimi Parent, Marie Pospí-
šilová, Jaroslav Puchmertl, Ivana 
Spanlangová, Ludvík Souček, Mar-
tin Stejskal, Eva Švankmajerová, Jan 
Švankmajer, Václav Tikal, Toyen, 
Jiří Valenta. Třešničkou na pomysl-
ném výstavním dortu je autentický 
malířský stojan Jindřicha Štyrského 
a  malířská špachtle Mikuláše Med-
ka. Vskutku expozice, jež mohla by 
být snem každého galeristy.

Galerie Emila Juliše vydala k  vý-
stavě katalog, jenž obsahuje i  řadu 
děl mimo černčickou expozici; svý-
mi texty do něho přispěli Petr Král, 
Roman Erben, Albert Marenčin, 
Andrew Lass, Juraj Mojžíš, Martin 
Stejskal, Jan Švankmajer a František 
Dryje. Publikace má 84 stran, obsa-
huje 115 černobílých a 28 barevných 
vyobrazení.

Vernisáž se koná 23. června v 16. 
hodin, výstavu je pak možné navští-
vit do konce října 2013.

Bližší info na www.vejr.cz/gej. Ná-
vštěvu galerie je možné domluvit 
na  tel. 602 456 314 nebo e-mailem 
info@vejr.cz

J. E. Germaisterr
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Nejkrásnější dívka Evropy byla z Černčic
Ústečtí historikové odhalili po letech tajemství, které mělo zůstat navždy ukryto

Patřila k nejznámějším tvářím meziválečné Evropy. Její jméno mělo 
ale z marketingových důvodů zůstat utajeno. Řeč je o „Elida Girl“, 

modelce, jejíž portrét se ve 20. letech dvacátého století stal logem slavné 
kosmetické značky ústeckého koncernu Schicht a v masivní reklamní 
kampani zaplavil Československo, Rakousko a Německo.

Stojím v Muzeum města Ústí nad 
Labem před vitrínou, ve které je bílá 
keramická hlava dívky. „Je to kráska, 
která se na konci dvacátých let stala 
tváří kosmetické značky Elida,“ říká 
historik Martin Krsek: „Spojovat 
krásné ženy s  určitou kosmetickou 
značkou, to rozhodně není vyná-
lez dnešní doby. Sám podnikatel 
Schicht velmi dbal na  výběr mode-
lek. Když probírám reklamní materi-
ály značky Elida z prvních desetiletí 
dvacátého století, je to přehlídka 
toho, co bychom v dnešním kontext 
nazvali „miss“. Byly to ve své době 
ty nejhezčí tváře.“

Takzvaná „Elida Girl“ neměla ale 
na  rozdíl od  dnešních dívek z  ča-

sopisů reprezentovat nedostižnou 
perfektní krásu (často nepravdivou, 
protože počítačově upravenou), ale 
měla představoval ideál normálnosti. 
Typ dívky, s níž se může většina žen 
ztotožnit. Georg Schicht ji nasadil 
do reklamní kampaně v letech 1925 
až 1929. Reakce zákazníků ukáza-
ly, že právě tato ženská tvář byla 
dokonale navržené reklamní dílo. 
Patří k  nejúspěšnějším reklamním 
plakátům dvacátých let dvacátého 
století. I  zásluhou této „Elida Girl“ 
se ústecká značka Elida záhy vy-
švihla na  špičku trhu s  kosmetikou 
ve  střední Evropě. Jméno předlohy 
pro „Elida Girl“ mělo zůstat nezná-
mé, aby identifikaci zákaznic s tímto 

vzorem nic nerušilo.
Jenže po  mnoha desetiletích ne-

dalo tohle tajemství spát ústeckým 
muzejníkům, kteří na  přelomu let 
2011 a  2012 dostali do  muzea da-
rem právě bílou porcelánovou bystu 
této tváře značky Elida. „Dárcem 
byl Zdeněk Svoboda, zaměstnanec 
bývalé Setuzy, pracoval ve  vývoji 
a  dostal tuto bystu od  svého před-
chůdce. Když ji dostával, sdělil mu 
tento jeho kolega, že bystu dostal 
od  obchodního ředitele Schichto-
vých závodů, který ji pro změnu 
obdržel od  samotného majitele fir-
my. S největší pravděpodobností se 
jednalo o jakýsi propagační předmět, 
který Schichtovi dávali 
významným zákazní-
kům nebo i zasloužilým 
zaměstnancům,“ říká 
Martin Krsek. Hodnotu 
porcelánového „dárku“ 
dotvrzuje skutečnost, 
že Schichtové si necha-
li bystu vyrobit v  jed-
né z  nejvyhlášenějších 
evropských porcelánek 
Nymphenburg v  Ba-
vorsku – ve  stejné por-
celánce, která dodávala 
výrobky pro bavorský královský rod. 
„Nemělo jít jen o  jen tak nějaký 
předmět. Zadáním výroby do  Ba-
vorska mělo být jasně řečeno, že 
jde o  luxusní dárek,“ vysvětluje 
Martin Krsek.

Ani pátrání po  původu porcelá-
nové bysty ale stále nedávalo ústec-
kým historikům odpověď na otázku, 

kde se předloha pro krásnou tvář 
reklamní kampaně vzala. Až na za-
čátku roku 2013 vyšlo tajemství 
napovrch. A  to zásluhou projektu 
„Slavné lokální značky – Origi-
nally made in Ústí nad Labem“. 
V  rámci projektu totiž město Ústí 
nad Labem ve  spolupráci s  histo-
riky připomíná slavnou průmyslo-
vou tradici regionu na  příkladech 
existujících i  zaniklých proslulých 
regionálních výrobků. Mimo jiné 
vyrábí i  repliky starých reklamních 
cedulí. Pak už byla v  hlavní roli 
náhoda. Právě jedna taková cedule 
s  vyobrazením Elida Girl totiž do-
putovala až do Tyrol k rodině Herty 

Arnoldové a  motivovala ji ke  vzpo-
mínání na  příběh své matky. Dnes 
už je tedy jasno: modelem pro „Eli-
da Girl“ stála tehdy jednadvacetiletá 
Ústečanka Ilone Zdarsky. Autorem 
byl zatím neznámý český malíř, kte-
rý originálně naaranžoval na  hlavu 
modelky dvoubarevnou šálu. Tak 
vznikla její specifická podobizna. 

„Dle dobové módy získala blonďa-
té vlasy a modré oči. Ve skutečnosti 
byla matka tmavovlasá s  tmavýma 
očima,“ připomněla dcera Herta 
Arnoldová, že už tehdy reklamní 
grafici notně „vylepšovali“ realitu 
– stejně jako dnes pomocí počíta-
čových programů. Ale ani zde ještě 
překvapení nekončí: Ilone Zdarsky 
se narodila v roce 1904 v Černčicích 
u Podbořan do smíšené rodiny s ko-
řeny: česko-německými, polskými 
a  vídeňskými. V  roce 1920 se pře-
stěhovala do  Ústí nad Labem, kde 
získala práci v Schichtově koncernu 
jako recepční a  občasná modelka. 
Roku 1931 se provdala do význam-
né ústecké rodiny Öttl, která vynikla 
coby přední výrobce cvičebního ná-
řadí v bývalém Rakousko-Uhersku. 
Roku 1946 musela modelka jako 
nositelka německé národnosti opus-
tit Československo v  rámci odsunu 
a  usadila se v  rakouském Tyrolsku. 
Zemřela v roce 1994 ve věku 90 let 
a pochována je v Innsbrucku. (rtl)

Ilone Zadarsky v Innsbrucku v den svých osmdesátých narozenin.

Ilone Zdarsky v roce 1925, tedy 
v roce vzniku slavného portrétu. 
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Ústecký historik Martin Krsek s porceláno-
vou bystou „Elida Girl“.

Fo
to

 d
av

id
 H

e
r

tL

Fo
to

 M
u

ze
u

M
 M

ě
s

ta
 Ú

s
tí

 n
a

d
 L

a
b

e
M

r
e

p
r

o
Fo

to
 J

iř
í b

o
u

d
a

Reprofoto jedné z originálních koláží Jana 
Švankmajera, která bude vedle řady jiných v Galerii 
Emila Juliše rovněž vystavena.

OHK Louny uspořádala v  rámci projektu Brána jazyků otevřená 
reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0037

Den netradičních jazyků – japonština.
Den netradičních jazyků japonšti-

na se uskutečnil 11. 6. 2013, akce 
se zúčastnilo 20 žáků z  3. ročníku 
Podkrušnohorského gymnázia Most 
a Bílina.

V průběhu Dne netradičních jazy-
ků – japonština se žáci seznámili se 
specifiky Japonska. Získali základní 
informace o historii, geografii a po-
litické situaci této země.

Dále byli seznámeni s netradičním 
jazykem – japonštinou. Zábavnou 
formou jsme představili základy to-
hoto jazyka, mentalitu obyvatel této 
země, včetně kulturních a sociálních 
záležitostí.

Žáci si vyzkoušeli psaní japonské-

ho písma, používání 2 slabičných 
abeced hiragany, katany a  znaky 
kandži (čínské znaky) a  japonskou 
výslovnost.

Dále si vyzkoušeli používání hů-
lek a přiřazování japonských znaků.

Dotazy v  průběhu DNJ pro jazyk 
japonština se týkaly zejména kultury 
a zvláštností této země. Žáci si nej-
častěji v souvislosti s touto zemí vy-
bavovali výrazy jako suši, saké, gej-
ša, sumó, nindža, karate a bonsaj.

Tento projekt je spolufinancovaný 
Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR.

Za  RT projektu Ing.  Linda 
Příhodová, hlavní manažerka


