KVĚTNOVÁ MUZEJNÍ ABECEDA
Od počátku dubna 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. Pro dubnové číslo byla vybrána písmena E, F, L a V. Na mé osobě poté
spočívá vybrat zajímavosti našeho depozitáře začínající na tyto písmena. Napište nám, jaká písmena
máme použít v červnu.
E – Etruské zrcadlo s Athrpou z Perugie (G 715)
Litografie Františka Bílkovského o velikosti 29 x 21 cm zachycuje etruskou bohyni osudu Athrpu
z Perugie. Jako své atributy má bohyně kladivo a hřebík. S jejím kultem je spojen obřad související
s úrodností, vždy na Nový rok byl do zdi v chrámu této bohyně zatlučen hřebík. Z tohoto obřadu se
vyvinul kalendář, resp. počítání času na roky. Tento grafický list daroval do sbírek Městského muzea a
galerie v Dačicích tehdejší ředitel instituce dr. František Křížek.
F – Flašinet (inv. č. 15.873)
V depozitáři našeho muzea se skrývá nejedna zajímavost. Tento krásný flašinet černé barvy, o
rozměrech 59 x 44 x 28,5 cm, stojí na profilovaných ozdobných nožkách. Na přední straně je čtyřmi
hřebíčky přitlučena kovová ozdobná destička s nápisem Josef Leopold Pick. Na čelní straně se rovněž
nachází pohyblivá klika. Na zadní straně se rovněž nachází ozdobná destička a pod ní nápis PHOENIX.
Svrchní strana je osazena kulatou otočnou hrací deskou s otvory a snímacím hracím mechanismem
přichyceným na ozdobném kování.
L – List domovský (inv. č. 11.268)
Originál listu domovského významné osobnosti obrozeneckého hnutí – Matěje Mikšíčka. List
domovský je bilingvní, v tomto případě, jak to bylo pro naše země v dané době běžné, sepsán česky a
německy. Transliterovaný přepis:
Země korunní: Morava; Kraj: Brněnský; Podkraj: Brněnský; Číslo: 151
List domovský jímžto níže psaní představení obce vysvědčují, že:
Jméno: Pán Matěj Mikšíček; zaměstnání: spoluskladatel moravských novyn; stáří: 1815 rozen; stav:
svobodny; místo, kde se zdržuje: v Brně; náleží do společnosti obce Města Dačic a že mu v ní přísluší
právo domovské. Tentýž jest: postavy prostřední; má vlasy: černé; „ oči: černé; „ zvláštní znamení:
žádní; mluví: česky a německy
List tento platí na čtyry leta. V Dačicích dne 6. Srpna 1851.
V – visací zámky
Soubor visacích zámků patří ke starému muzejnímu majetku. Jedná se o závěsné zámky západkové.
Dva hranaté exponáty dosahují rozměrů 9,5 x 9 x 2 cm a 7,5 x 5,2 x 2,8 cm, zámek trojúhelníkového
tvaru dosahuje velikosti 8,5 x 8,5 x 6,5 x 2,7 cm. Větší z hranatých zámků má přes střed zámku
obdélníkový kryt na klíčovou dírku, který je připevněn otočně. Závorník obdélníkového profilu je
okrouhlý (bez klíče, uzamčen). Menší z hranatých zámků má na spodních rozích na rubu i líci
přichyceno nýty dno. Klíčová dírka je uzpůsobena na dutý klíč. Závorník plochého profilu je okrouhlý
(bez klíče uzamčen). Visací zámek trojúhelníkového tvaru má lehce zaoblené strany. Uprostřed čelní

plochy se nachází kruhový výstupek pro klíč. Závorník je okrouhlý a oblý (bez klíče, odemčen).
Veškeré exponáty byly konzervovány.
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, B, C, D, E, F, I, K, L, M, O, V, Z.

