SRPNOVÁ MUZEJNÍ ABECEDA
Od počátku července 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
rubriky Muzejní abeceda. Pro srpnové číslo byla vybrána písmena H, J a S.
H - Hlášení Okresní politické správy, že se sociální demokracie v okrese přiklání k levici, únor 1921
(inv. č. 14.007)
Hlášení z Dačického okresu předsednictvu Zemské politické správy v Brně ze dne 21. prosince 1921
/doslovný přepis obsahu dokumentu/:
Ještě před oficiálním založením strany komunistické přiklonili se a to již v září r. 1920 veřejně
všechny v okrese stávající organisace soc. dem. k tak zvané levici a již tehdá bylo nutno počítati je ku
skupině komunistů ve straně soc. demokratů. Vývoj tento dál se stejnoměrně v celém zdejším okrese, i
v německé jeho části a sice povlo vně již během roku 1920.
Po založení nové strany komunistické připojily se ihned všechny zdejší organisace, které dosud
měly jméno organisací soc. dem., ku nové straně komunistů v celkovém počtu asi 3000 členů.
Střediska hnutí komunistického jsou jako jinde v tak i zde v konsumech (Dačice, Telč, Studená)
a obzvláště v dělnických tělocvičných jednotách které, pokud ve zdejším okrese zřízeny byly přistoupily
všechny k Federaci D. T. J. / Dačice, Telč Studená, Mrákotín /.
Toto přestoupení u většiny členů nebylo výronem přesvědčení, nýbrž většinou následkem
diktátu vystupujícího zde hlavního vůdce, poslance Frant. Merty z Brna a vyplívajícího z toho teroru
jeho zdejších vykonavatelů, místních to předáků strany.
Schůze konány jsou skoro výhradně jen důvěrně a na těchto udržuje poslanec Merta všechny
členy výhružkami a křikem a diktuje jim tak celé smýšlení.
J – Jacques François de Chastenet, markýz de Puysegur (inv. č. G 282)
Mědirytina o velikosti 270 x 197 mm znázorňuje francouzského maršála Jacqua Françoise de
Chastenet. Tříčtvrteční postava muže pózujícího z pravé strany hledí dopředu. Maršál v paruce je
oděn v brnění. Přes prsa má řádovou stuhu, na plášti přes levé rameno je hvězda řádu Svatého
Ducha, kolem boků a za zády mu vlaje draperio. V pravé ruce svírá maršálskou hůl posázenou liliemi,
na stole přidržuje prsty levice listy rozevřené knihy Art de la guerre (Umění války). Pod rytou plochou
je psáno: Peint par (namalováno) R. Tournier – vlevo, Gravé par (vyryto) J. Daullé Gr.d.R. 1748 vpravo. Tuto grafiku daroval roku 1962 muzeu jeho tehdejší ředitel František Křížek. Po obou
stranách rodového erbu je legenda (jméno s tituly zpodobněné osoby).
S – Spartakovi skauti práce (inv. č. 14.622)
V depozitáři MMaG se skví také jeden skautský stejnokroj. Nicméně nejsou skauti jako skauti.
Spartakovi skauti práce byla levicově zaměřená organizace mládeže, která vznikla v Československu
roku 1924. Jejich založení souvisí také se vznikem Komunistické strany Československa v roce 1921.
K ní se hlásila organizace Spartakovi skauti. Při sociální demokracii se roku 1920 ustanovila organizace
Skauti práce. Splynutím těchto organizací vznikají poté roku 1924 Spartakovi skauti práce.
Organizováni byli pod Federací DTJ. Tato mládežnická organizace s heslem „K boji proletariátu buď
připraven“ nesloužila pouze jako propagandistický nástroj, který KSČ využívala k pořádání protestních

akcí či jako vzor mládeže naplňující komunistické ideály. Spartakovi skauti práce byli vedeni také
k táboření a osvojení si tábornických dovedností, turistice či pořádání kulturních akcí. V průběhu
prvorepublikového období bylo v těchto organizacích sdružováno na 130 000 členů. Po mnichovské
konferenci došlo k úřednímu rozpuštění této levicové organizace. Stalo se tak 17. listopadu 1938.
V měsíci září již doplníme poslední použitelná písmena a od měsíce října se můžete těšit na novou
rubriku. O čem bude? To si prozatím necháme jako překvapení.
Již užitá písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, V, Z.

