BŘEZNOVÁ MUZEJNÍ ABECEDA
Od počátku února jste mohli svými komentáři na facebookovém profilu Městského muzea a galerie
Dačice vybrat určité písmeno a ovlivnit tím, jaké exponáty vám budou představeny v rámci nové
rubriky Muzejní abeceda. Vybrali jste písmena A, C, D, M a O. Na mé osobě poté spočívá vybrat
zajímavosti našeho depozitáře začínající na tyto písmena. Vy určíte – já hledám.
A – Almuženka města Dačice, inv. č. 14.300
Almuženka neboli žebračenka byla pro nezaměstnané a sociálně slabé obyvatele našeho města
během velké hospodářské krize jakousi poukázkou na koupi základních potravin, hygienických potřeb
či oděvů. V tomto případě mluvíme o poukázce z 30. let 20. století na 20 h vydané městem Dačice
v podobě trhacích papírů o velikosti 4x4 cm opatřených razítkem Městského úřadu v Dačicích na
Moravě.
C – Ceres, inv. č. G 402
Grafický list Maxe Švabinského znázorňující římskou bohyni úrody a obilí – Ceres. En face (zepředu)
stojící nahá žena drží v levé ruce snop, pravá ruka spočívá na prsou, na hlavě má věnec z klasů.
Napravo od ženy sedí veliký orel, vlevo pak je listoví. Pozadí tvoří vysoké nebe, dole oblaky, výše
jednotně tónované (Palkovský 1926, 56, č. 191). Grafický list o rozměrech 158,5 x 81 mm byl vytvořen
technikou zvanou lept.
D – Denár Karla Velikého, inv. č. 3.362
Zajímavosti najdeme také v numismatické sbírce Městského muzea. Tato oběžná mince z dob vlády
Karla Velikého (768 – 814) pochází z původní numismatické sbírky Dalbergů. Oboustranně ražený
karolinský denár o průměru 18,5 mm a síle 0,7 mm váží 1,2 g. Stříbrná mince nese na svém líci
stylizovaným písmem nápis CARO / LVS (označení pro Karla Velikého), na rubové straně opět
stylizovaným písmem AUG / - / UUIS (nad U a nad S vodorovná čárka). Přibližná datace této franské
mince spadá do rozmezí let 771 – 793/794.

M – mop, inv. č. 16.148
Mop CLEANFIX II na čištění nábytku, podlah či dveří z období 1939 – 1945. Výhoda stírače Cleanfix II
z prvotřídní bavlny, který toho času stál 30 Kč, spočívala v jeho multifunkčnosti. Bez tyče se mohl
užívat jako kartáč k leštění nábytku a s tyčí jako stírač na podlahu, dveře, okna i stěny.
O – Odvolání proti označení městským boháčem, inv. č. 15.427
Roku 1953 požádal pan J. B. z Dačic (č.p. 67/I) radu Místního národního výboru v Dačicích o
projednání Odvolání proti označení městským boháčem. Dne 16. dubna 1953 přišla z MNV Dačice J.
B. odpověď: Rada MNV v Dačicích projednala Vaše odvolání proti označení městským boháčem ve své
schůzi konané dne 8.4.1953 a usnesla se setrvati na svém usnesení z těchto důvodů. Jste bývalým
továrníkem na výroby hosp. strojů, kde jste průměrně zaměstnával přes 20 pracovních sil, které jste
vykořisťoval, dále jste majitelem zemědělské půdy o výměře 5,33 ha, na které jste nikdy nepracoval,
takto Vám sloužila pouze ke spekulačním účelům. Vlastníte značný majetek. (X-58L-16.4.1953). J. B. se
proti rozhodnutí rady MNV odvolal, o čemž svědčí vyrozumění o přijetí žádosti na MNV dne 5. června
1953. Místopředseda MNV: Hlava

Zapojte se do výběru představovaných exponátů i vy. Po zveřejnění tohoto článku na fb profilu
MMaG Dačice můžete do komentářů psát další písmena, která byste rádi viděli v dalším pokračování
rubriky Muzejní abeceda. Jaká písmena vyberete příště?
Již užitá písmena: A, C, D, M, O.
Martin Rychlík

