
Přílohy 

Textové přílohy 

a) Celá stížnost na kaplana Jana Dostála 

Nížepodepsaní měšťané a gruntovníci města Labské Týnice cítí se nuceni veleslavné 

konsistoři ve vší úctě přenésti stížnost a žádost ohledně zdejšího velebného pána pátera 

Jana Dostála, jak následuje: 

Veledůstojné konsistoři bude nade vší pochybnost povědomo, že se v našem nejbližším 

sousedství staví železniční trať a mimo to v našem sídle společný cukrovar, z kterých 

příčin se mzdy pracovního lidu dvoj- až trojnásobily, což zajisté nám hospodářům 

a průmyslníkům nemalé nesnáze v peněžní otázce vyvolalo. Touto ohromnou konkurencí 

pracovních sil se i domácí čeládka ozývá, které se musel nestálými poměry zvýšit plat v té 

míře, že nelze hospodářovi podobné vysoké mzdy na dále niknout, to tím méně, na náš 

materiální blahobyt jest na nejvýše již časovými poměry podkopán. A poněvadž velebný 

pán, zdejší kaplan Jan Dostál, neohledně těchto svízelů, které s pracovním lidem snášet 

musíme, v kostele, v smyslu káže, že „hospodářové a podnikatelé průmyslní lid pracovní 

utiskují, takže prý potom není divu, když pracovní lid v čase žní, když je ruka páně 

otevřená v oči hledě hospodářům obilí a pole krade atd., že událo se, že následkem tohoto 

výkladu na den svatodušního pondělku, odcházelo občanstvo z kostela reptajíce veřejně 

naproti počínání sobě velebného pána, v nynějším pro nás dosti smutném postavení, ku 

kterémuž dalšího komentáře není zapotřebí. Pan páter Jan Dostál se dověděl o záporném 

smýšlení občanstva naproti jeho výkladu a opakoval v příští neděli záležitost tuto v tom 

smyslu s dodatkem, že jest jemu povědomo, kterak se strany měšťanstva a gruntovníků, 

proti výkladu jeho v den pondělí svatodušního reptalo dokládaje, že čeládka neví, zač ten 

mizerný plat béře, zdali za týrání, hubování, či za práci. Od malých hospodářů jest to 

nepravé, když práce vykonává rodinnými členy, majíce dle náhledu a vyslovení pana 

pátera Dostála, na ty samé jednat. Následkem těchto výkladů, které vlastně nejsou 

prvními, jest náš pracující lid a jmenovitě domácí čeládka tak demoralizovaná, že 

navzdory vysokým mzdám dost uspokojená, přichází zhusta ve spory s hospodářem, 

poukazujíce na výklady pana pátera Dostála. Že naše čeládka a pracující lid není špatně 

placen, toho nejlepšího je důkazem, že tato kategorie lidu zavádí v postranních krčmách 



každého svátku a neděle hudební zábavy, tropíce celé noci neslušné reje, aniž by 

napomínáním hospodářova sluch propůjčili. Nemohouce jednání pana kaplana Jana 

Dostála jinak rozuměti nežli popuzování pracujícího lidu a vůbec čeledi vůči měšťanstvu 

nahlídne veledůstojná konsistoř, že pod těmito okolnostmi měšťanstvo a hospodářové 

požívat vážnosti, tím méně vlivu k poslušnosti při napomínání čeládky. Nížepodepsaní 

jsou ostatně přesvědčeni, že nelze podobné přednášky, které jsou na zdejší kazatelně na 

denním pořádku po zdravé úvaze a v přípočetném stavu odbývat, an se velmi užívají též 

výrazy, při jichž vyřknutí se člověk studem rdí a ucho slušného občana urážet musí a které 

jsme nikdy od dřívějšího duchovenstva neslyšeli a proto prosí níže znamenaní 

o neodkladném zprostředkování a odstranění těchto nešvarů, s vroucím přáním, že 

velebný pán Jan Dostál na jiné místo přesazen byl, neb zde jeho semeno, které rozsévá, 

plodí koukol. 

Že naše sídlo jest dosud zachovalé katolickému náboženství důkazem toho jest, že 

odchovala z královehradské diecéze snad nejvíce mužů kněžského stavu se věnujících 

a veleslavné konsistoři nebude lhostejno, když bude nepokálena naše víra nemístním 

chováním se duchovního zviklána a proto jsme také tuto k veledůstojné konsistoři volili 

by jiný prostředek nezpůsobil veřejného pohoršení.“1 

  

                                                             
1 Vlastník. Týnecké Přílabí. s. 87–88. 



b) Tabulka s platem F. F. Čečelského za zahraniční práci v cukrovaru Lochwice2 

Hodina pracovní normální 15 K 

Hodina přesčas a sváteční 19,50 K 

Hodina nedělní a noční 22,50 K 

Dle montážních pracovních výkazů bylo: 

1 216 normálních hodin 18 240 K 

617 svátků a přesčasů 12 031,50 K 

312 nedělních hodin 7 020 K 

6 nedělní příplatek 510 K 

Celkem za práci v Lochwici 37 801,50 K  

 Cestovní hodiny a obstarání pasu 20 hodin 

 Cesta do Lochwice 82 hodin 

Cesta zpět 78 hodin 

Cestovní hodiny celkem 180 hodin/8 K  1 440 K 

Výlohy v Lochwici 4 386,88 K 

Práce v Lochwici 37 801,50 K 

Celkem za montáž 43 628,38 K 

Zálohy vyplacené 40 322 K v Brně 500,- 

  Základní mzda 18 000,- 

  26x150 3 900,- 

  V Rusku 17 922,- 

  

                                                             
2 Muzeum města Týnce nad Labem a rodu Pernerů, Korespondence strojírny a montérů, bez inv. č. 
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Obrázek 1 - Rodokmen rodiny Pernerů 



 

Obrázek 2 - Jan Perner 

Zdroj: EDERER, A. Kdo je Jan Perner. Praha, 1946. 

 

Obrázek 3 - Výstavba Olomoucko-Pražské dráhy v Týnci nad Labem 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů inv. č. 90917. 



 

Obrázek 4 - Antonie Pernerová, žena Václava Pernera 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90916. 

 

Obrázek 5 - Ferdinand Perner 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90910. 

 



 

Obrázek 6 - Luisa Pernerová, první manželka Ferdinanda Pernera 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90911 

 

Obrázek 7 - Anna Pernerová, druhá manželka Ferdinanda Pernera 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 91237. 

 



 

Obrázek 8 - Marie Fričová, rozená Pernerová 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90915 

 

Obrázek 9 - Prof. Antonín Frič, rektor Karlovy univerzity 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90913 

 



 

Obrázek 10 - Josef a Gertruda Pernerovi 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů inv. č. 90932 

 

Obrázek 11 - Profesor PhDr. Jaroslav Perner 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 91020. 



 

Obrázek 12 - Tzv. „Ostrov“ vystavěn Ferdinandem Pernerem ve francouzském 

a anglickém stylu 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv .č. 90943 

 

Obrázek 13 - Tabulka z vily Pernerů, informující o návštěvě arcivévody Karla 

a arcivévodkyně Zitty 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90905 

 



 

Obrázek 14 – Zaměstnanci z počátků Strojírny bratří Pernerů 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90934 

 

Obrázek 15 - Zaměstnanci Strojírny bratří Pernerů po 1. světové válce 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90935 

 



 

Obrázek 16 - Pohled na Strojírnu bratří Pernerů 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 91165 

 

Obrázek 17 - Pohled na Strojírnu bratří Pernerů 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 91164 

 



 

Obrázek 18 - Hostinec „Podskalák“, pozdější nožírna 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90936 

 

Obrázek 19 - Příklad dochované výroby Strojírny bratří Pernerů – Gollerovy nože 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 90950 

 



 

Obrázek 20 - Výuční list Jana Ježka ze Strojírny bratří Pernerů 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 91126 

 

Obrázek 21 - Dřevěná deska oznamující zrušení 10 vodních kol a nahrazení 

Francisovou turbínou 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, bez inv. č. 90906. 



 

Obrázek 22 - Schematický pohled na vodní kolo 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 91166 

 

Obrázek 23 - Schematický řez Francisovou turbínou, odeslán „Kolbenkou“ pro 

Ferdinanda Pernera 

Zdroj: Muzeum města Týnec nad Labem a rodu Pernerů, inv. č. 91167 


