
~~JAKsetodelá....~
nám vysv..Uil již Karel C",pek, kterÝ 'vš..knlkciy lI<?u"ici r",gh.l"'bU-,í ..ma-térskýcasopis.Anezn8Jcasopisturnovskýchprátel"Náš'Turnov."

Když jsme skoncili sjezd rodák!:. a prátel, dostal jsem radu ujiš-

tení. že zejména ti z daleka obohatí náš casopis svými pnspevky

a vzpomínkami a cekal jsem proto, že ješte pred první zárijovou schuz-

kou budu mit stul plný zaslaného a že budeme moci jen vybírat. Sliby -chybyIjakbyreklatetaKaterina/.Nakonecs~mipodarilopresvedcit
clespoJ~ cleny výboru a druhé císlo je na svete. Pred tiskem ciste pre-

psáno p: Karlem Knopem a predáno k tisku, když 4 dny pred plánova-nouadministradumneZt,zvonítelefoncip.JiríZe-j.ícmivolá,žemá
vruceprvníobtahcasopisuažezbýváprázdnáposlednístrana.Atak

se dohodneme, že Zbynek Suku doplní svou grafiku pro casopis kresbou

na holandské motivy jako doplnek clánku Dr. Jirího Šolce a já využiji

zbylé plochy k této poznámce, abyste meli predstavu. že to není jedno-

duché. 'Takže pokud to 'dnes 18: 1.0. se Zby..;'kem dokoncJme, v pondeUránopredámep.Zajícoviapokudsemupodarítiskdoúterý22.1.0.
v poledne a pokud se toho dne ve 14 hodin sejde dost clenu vÝboru

k lonu. abychom napsali adresy a zabalili casopis tak aby 23. 10. mohl

být odeslán poštou - pakmálenadeji,žedovýrocízaložen{CSRbude-temHcíslonastole.
E.H.

.
Pro cleny vydává Spolek rodáku a prátel 'Tu:-nova vlastním náldcdem&redakcnírcdoudr.E.Hubicka.K.Knop,dr.Fr.."Jovák,Zb.Suk.J.Zajíc.
Rodinám Ii více cleny Spolku zas:!mne jen jedtin výtisk.
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Stále ješte žijeme ve vzpomínkách na I; sjezd rodáku a prátel 'Tumo"-

va v cervnu letošního roku.

J
'J

Bylo to setkání, které pro mnohé znamenalo sejít se po 40 letech se

- sv-;'mi práteli, spolužáky, kamarády, proste s 'TumovákY. Jsme rádi;žektemtosetkánímdošlo,prinichžvzpomínánínebralokonce.Tridnypestréhoabohatéhoprogramu,at-užVdivadle,pr{rodním
kine, v Dolánkách v Dlcskove statku a v zámku Hrubý Rohozec, tobylaprehlídka,covšechnov'Turnoveumímeacovšechnobychom
pro 'Turnov mohli udelat.

Sjezd byl št&stne zahájen v pátek 21. cervna v našem hezkém divcd-

le. Bylo to setkání's rodáky, ktei'f naše mesto proslavili, a Jejich vy-práveníosvémživotebylovelicepoutAvé.VecervhodnedoplnilPe-
vecký sbor Antonín Dvorák ci clenové ochotnického spolku AntonínMarek,žácilidovéškolyumeníamladétanecnicezesouboruDma.Vsobotuvprírodnímkinebylprogramještedoplnenzpevákyzesou-
bOl'U ?'~rtuna, Sed!áckovou dech'ovkou a pozounery. Setkání v Dlask-

ve statku bylo jako vždy peclive pripraveno pracovníky Muzea Ceské-

ho ráje a nedelní dopoledne v zámku Hrubý Rohozec jen potvrdilo,jakdobrejezámekvedenacímsemužechlubit,Výstavapracíturnovskýchumelcuiamateruveškolev@Skáloveulici
byla výbornou, prehlídkou turnovské kultury.

.Zklamánínámpripravilisnadjedinesamotníobyvatelé'Turnovamenším
zájmem i než jsme predpokládali. Je to ale výborné poucení pro príští

lakovéipodobnéakc<!.Jeotázkou,zdasemelsjezdvtétot~nesou-rodéarozháranédobewbeckonat.Anomel,j~jednoznacpáodpoved
pro ty, kt@rí pochybovali. DokázeJi jsme, že ! velké akce se dají delAt
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jen s obetavými 'l'urnováky', kterí plne zajistW veškerý program a hlavnebezdotacía~znýchvýhod.Snadjsmes~dopustUIinekterýchorganisa-
cníchchyb.Snadbysjezdmeltrvatpouzejedenden.melbybýtsituo-

ván do jednoho místa. Hlavní vecí každého sjezdu je setkání generací

strední a starší a roztríštenost akcí tomuto neprospívá. Urcite se polep-

šímeacekámenavášnázor,námet.prostenapištenám.

MyslÚt1e, že rozhodnutí konat sjezd bylo více než dobré a pro nás všech..

ny 1 poucné. Proto cest a chvála letošnímu setkání.

At žile príští sjezd rodák~ a prátel našeho Tumova !ZaporadatelskÝ.borM.HakenJAKOVZPOMn..JKUNASETKÁN(VTURNOVSKÉMDIVADLEuverejnujemeprís;;,pevek.kterýnapsalaapredneslaEvaHrdinová,
žákyne 6.trídy základní školy v Tumove.

Rodáci jsou lidé. kterí ;oe nekde narodí, nekam odejdou a neco vykonají.Apakmyslínanávrat.Vezmousilepšíšaty.nasadíduležitéaslavnost-
ní tváre a nové klobouky a pak jdoUc námestím, mluví, koukají a jsou oku-kováni.Ažjábudurodacka,budusevracetdoDolánekkpaníAbelové.Vjejímstarémmlýnecasbublájakovodavbezednéstudánce.Nejdríve
paní Abelová spráskne ruce nad návštevou, pak otre zásterou stul. Na-

sype pro sýkorku drobky rohlíku a pro nás drobky povídání. Tfeba po-

vest o vojákovi, co ho spolkla bezedná voda. Nebo si možná vylezu na

pec a budu drbat kocoura za ušima a v teplém vrnení si s paní Abelo -
vou zazpívám...Nežsestanurodackou,musímvy~staodjet.TrebadoAfriky.Najdusi
kousek ebenového dreva, nebo perlu ukrytou v mušli. Budu si kreslit dovlhkéhopísku.Cotambuduvšechnopodnikat,toještepresnenevím.
Také bych chtela vytesat s..šku podobnou malé morské vile, nebo napsatkrásnouknížkupohádek.Toještenevím,címbudU,alerodackouurcite.
Obléknu si svátecní šaty, co se nosí jen k doktorovi. nebo do divadla.

namaluji si rtenkou slavnostní oblicej a obuju boty s podpatky, s vysoký-

mi. Takové podpatky nosí paní ucitelky a d~ležite s ntmi túkají. AlesponmepaníAbelováuslyší,ažkníprlklapudomlýna.AleUnejvýznamnejšírodácinemusíshánetlepšíšatyaniobliceje,pro-tožemístonichuž'lidéokukujípametnídeskynaj..jlchrOdnÝchdomech.Užjaemvidelahlavickupana.profesoraPatocky,deskupaníAbigailH-
rákové a pomník pana Metelky. Škoda, že se nemohou tih1e rodáci podí-

vat do Turnova. Ale ostatní rodáci Turnov uvidí a t>rcite se pak budou

snažit, aby pomníku a hlavicek bylo víc.

2

KDOBYLKO'TLERMlGHAL ------- - - - - - - - --
Již jen málokdo z obyvatel Turnova ví. když míjí za velkým mostem JI.-zeruaKotlerovonábreží,kdotovlastneby!MichalKotlet.ZadnešnímzávodemVAKještenedávnostálpatrovýd&m,kterýKotlernejenpo.ta-vil,alevekterémižilapred112letyzemrel.Lonibyltentodumde";
malován, ale historie a osud jeho života pretrvává.

"

Michal Kotler se narodil manželWn Janu a Johance Kotlerovým 29.zárí1800vTurnoveNasborejakonejstaršíze14detí.Jehootecpochá-
zel ze staré kamenárské rodiny, jeho matka. rozená Marková, byla

sestrou známého obrozeneckého kneze Antonína Marka.. známého jakoHbunskýjemnostpán.RodiceMichalaKotlerabydleliNasborevdome,
kde dodnes pametní deska hlásá, že se zde narodil a žil Antonín Ma-

rek. pozdejší farár v Libuni. Marek nebyl jen známou osobností v kraji,

ale vUdcí osobností v ceském obrozeneckém hnutí. Byl d&vemým prítelemJosefaJungmanna,který'hovroce1807sesvourodinouNasborena-
vštfvu. Tehdy již také Mark~v kmotrenec. sedmiletý Michal Kotler pfi

rozmluvách P. Marka s Jungmannem zacal do sebe vstrebávat obrozene

cké ideje. Malý Michal byl strýcovým oblíbencem, a proto ho již jako

osmiletého odvedl do Roždalovic. aby se tam s jeho podj:íorou soukrome

ucil ceskému jazyku a literárním základ~m. Po roce si jej strýc vzal nalibunskoufaruaMichalmupomáhalvázatdoknihjehopríspevkypro
vznikající Jungmannuv ceský slovník. Když byla v Tumove otevrena troj-

ti'ídní škola, tehdy ješte nemecká, byl Michal mezi jejími prvními žáky.Pritomseještevkláštereucillatinu.Vroce1813opetnapopudstrýce
Antonína a hlavne s jeho podporou zapocal Michal svá studia na gymna-

siu v Litomei'icich. Bydlel tam li Markova ,3. Jungmannova prítele Kouble-ho.ApráveKoublesvýmvlasten"ckýmzápalemzcelanadchlmladého
Kotlera pro obrozenecké ideály. Po petiLetém úspešném studiu v Litome -

ficích prešel na univel'sitní studia rilosoíi<!' do Prahy. Jeho profesorem
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Pr~s všechny tyto "úspechy" v naplnování vlasteneckých tužeb si Kotlel'

uvedomova!. že vzhledem k svému veku nemá vlastne žádné existencní

zajištení.Proto velmi ochotne a nadšene prijal nabídku svého druhéhostrýceFrantiško.Marko.podniknoutsnímobchodnícestudoRuska.Pred-
metem jejich cesty byl obchod s drahokamy vybl'oušenými v Turnove o.vjehookolí.D&vodemktomubylyIúspechyjinýchturnovslcýchob-
chodníku s drahokamy - napríklad Vejrycha v italU. Marka a mladého

KoUera táhlo do Ruska Jejich slavjanoCllstvl, ale také je lákalo n-

rostné bohatství na Sibirl. Turnovské kwnenárB~( totiž již deiší dobu

pocitóvalo vzhledem k rozvíjejÍcí se I'acionali",aci v broušení drahoka-muivevýrobegranátovéhozbožínecestatekvýrobníchsurovin.Nalezi-
šte v okolí Kozákovo. i jinde v Cechách již nestacila potrebám a možno-

stem výroby a poptávce po tomto zboží. Tento nedostatek již diouho po-citovanýbyliduvodem,procturnovštíjiždelšídobuusiloval!Ojejíná.,-hradu.TasicebylaponávratubratríFlšel"UzBenátekúspešnevyre-
šena zavedením výroby I.zv. "komposlce" - .klenené imitace dl'ahokamu,

broušení imtacr se však bl'ánlla orl?,anlzace brusicu drahokam& v Turno-

vé z obavy, že toto remeslo bude ja!(O umele7ké degradováno.

Kot1.~v strýcFrantišekMarekjižjednousámobchodn!cestupresKo-

dan a Stockholm do Ruska podnlkl.Neuspel však hlavne proto, že neznal

cizí Jazyky. Proto získal pomocníka mladého Kotlera a spolu se roku

1829 vydali s krosnami na zádech do Ruska. Cestovali prevážne pešky

a jen príležitostne se svezli konským potahem.Šli pres štetin do Petro-

hradu a dostal! se I do Moskvy.Když se však pres Varšavu vrátili do-

mu, museU konstatovat, že žádného velkého úspechu nedosáhli. Marekjižpodruhézklamánnechteldáleriskovat.NazákladezkušenostívRu-skumelVhlavepripravenéjinéplány.
Neúspech však neodradil Michala Kotlera. Vytvoril s Vincentem Veri-

chem v Turnove spolek a již príštího roku znovu cestoval do Ruska.Vzhledemkjehointeligentnímuvystupováníaznalostemjazykasemu
podarilo navázat spojení I s carským dvorem pres komorího FoUendorfa.

Kvalita zb.ží i obchodní schopnosti KoUera slavily záhy úspech.Kotler

získal v Rusku také informace, že carevna, která predtím byla na ná..te-veveVídni.bylanadšenášperkyzceskýchgranátu,kterétamvidela.
AtakpHdalší ceste do Petrohradu granátové zboží, nabídnuté Kotle-

rem, došlo velkého uznání a šlo na odbyt.po príkladu carsJ(ého dvorasezájemototozbožírozšírilinaostatníruskoušlechtu.Vkrátké
dobe meli Kotler a Verlch tolik zakázek, že celý Turnov brousil a vy-
rábel granátové zboží jen pro ne.

byl krátce i slavný filosof Bernard Bolzano,' který však byl mettemlchov-

sk ou reakcí pro své svobod~&; názory suspendován .Vedruhém

roce studií Kotler bohužel pri záverecných zkouškách neob.tál z mate-

matiky .. rectiny a byl nucen svá studia, v Praze ukoncit.NaradusvéhostJ>'"ceAntonínavstoupilveVídnidokapuciánskéhoklá-
štera, ale po deseti dnech pobytu v kláštere utekl a pešky se vrátil do-

i'IIt1 do Turnova. Krátce potom pracoval ve svijanském zámku, ale anitamdlouhonevydržel.Vzoufalstvíchtelvstoupitdoarmády,alevcastu-tomyšlenkuzahnal.Atakpomáhal.kdesedalo.Domavhospodárství,
obcas jako pr.;c!' u doktora, na magistráte nebo u soudního justlciára.

useté obrozenecké myšlenky však v nem kvasily a vzrušovaly jej,,-

S nedockavoGtí vždy cekal na každou divadelní spolecnost, která doTurnovazavítala.Anebylytospolecnostiledajaké.!sámJ.K.Tyl
hrával v Turnove. Když Kotle r nemohl být jinak užitecný,kreslil protytospolecnostialespondivadelnícedule.NakonecsámvTurnove
ochotnickou divadelní cinnost organizoval, sám hrál i režíroval. Pri

provádeníŠkroupova"Dráteníka"ozkouškáchsámrídil i orchestr.Pro-

tože turnovské divadlo melo úspechy, prosadil Kotler s pomocí svého

strýce Marka, a ten zase prostrednictvím Josefa Dobrovského, že tumov-štídostalipovoleníkprovozováníceskýchher.VtédobejižKotlerovlneb-;{dlellNasbore,alevdnešníDvorákoveulici.
5'



Jalcokaždákonjukturamásvlljvzestup,došlopostupemcasu1kochab-
nutí poptávky? o granátovém zboží. Byly to nedostatky kvalitativní, kte-réktomuprispely.Kotlerznalvelmidobreturnovsképomery1nedostat-
ky. které bránily dalšímu rozvoji výroby v tomto odvetví. Spocívaly v kva-litesortiment'."kterýbylvasvetežádán.Tobylo1duvodem,žesejeho..trýcFrantišekM"'-r..kroku1833prestehovaldoPetrohradu.abysetam
trvale usa-dU. Pri svých cest,Sc:h do Ruska poznal., jaké velké Slurovinové

bohatství tam je. Došel k názoru, že by bylo výhodné brousit drahokamyprímotamaobchodovatsnimi.IKotl..rvP.c\E>I,ženejvetšímturnovským
problémem je nedo..tatek sortimentu a kvalitní vlastní surovinové základ-ny.TotehdynebyljenproblémtumovskýchkamenáruvCechách,alei
v nemeckém Idár - Cbersteinu..1'am byl problém rešen dovozem suroviny

z Arne%'iky.Micha.la Kotlera pripoutávalo vedomí suroVinového bohatstvívRusku.Ceskánalezišteki'ištf.1u,ametystu.záhned.citrinunebooUví-
nu, ale i druhoradých jaspisu, achátu .nebo karneolu byla víceméne jen

nahodilá. Ceský granát jako surovina byl na Kozákove a v jeho okolíIValdice.ZebínaJprávetalcjakoveSvetlén.S.,nebovokolíVel1-miaCáslavivycerpán,navícpalcbylnekvalitní.AlenalezištevCeském
Stredohorí byla tehdy témer nevycerpatelná. Ostatní surovina pro drahoka,-myvesvetežádanévšakchybela;'IdrahýchkovUprovýrobušperku
byl vzhledem k hospodársko - politické situaci po napoleonských válkách

nedostatek. Pritom všalc byl hlad a vysoká poptávka po tomto zboží .'
Po šperku toužily vyšší 1 nižší vrstvy meštdnstva. Kotler proto došel

k názoru nejen vyrobené zboží z Turnova vyvážet, ale 1 potrebné su-

roviny pro jeho výrobu dovážet. Proto nejenže dodával své zboží do

Pet.'ohradu. Moskvy. Kyjeva a Odesy, ale navštevoval i svetový trh

drahokamu a zlata v Nlžním Novgorodu. Touha podporit rozvoj turncv-

ského "prumyslu" a samozrejme i vlastní ctižádost a zisk ho dovócilaktomÚtžeroku1841-1842podniklsámcestunaSibir.Natétoces-
te dosáhl až Jeni&eje.Tamtehdypovzoruamerickýchzlatokopeckých

a dlamantových horecek vznikla i taIc zvaná" jenisejská horecka ':

Rlsk, který Kotler podstoupil, byl sice úspešný, ale nakonec skoncil

fiaskem. 5výmipa.rtnery bylo vše okraden. Zápisky v jeho deníku (II

tomto póbytu. uverejnoVané v ceském musejním casopise 1842 - 1843,

jsou nejen ukázkou toho. jak tam žil. ale i historií té doby a pomerU

v tehdejším carském Rusku. Nedaleko rícky Gerevky mel své územf.kde

sám s domorodci težil zlato. Jednu, z tamejších rícek nazval dokonce

Libw1kou. 10. ledna 1849 si po tomto neúspechu zap&a.1 do svého de-
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níku:" Šel jsem za štestím, 'Yždytclovek je syn nadeje." Rlsk. který

tehdy podstoupil, skoncil nejen neúspešne. ale horší bylo. že ho pod-lomilfyzicky1duševne.AtakzatímcojehostrýcMarekvPetrohradu
uspel a velmi zbohaU ( z jeho penežního i, nemovitého daru byla založe-

na v Turnove umeleckoprUmyslová škola), Kotler se vrátil domu do své

"vily" na brehu Jizery jako zlomený clovek.

Když se trochu zotavil, vrátil se ješte krátce 'ke svým obrozen~ckým,

ideálum. Zúcastnil se breznových událostí 1848 v Praze. kam byl po -
slán jako clen 1umovské národní gardy a obecní starší.Jeho psychi-

cký stav se všalc znÓvú zhoršil. když byl Vídní zrušen príslib, že v

Cechách bude zrízena vlastní vláda a snem. PoráŽka povstání pražs;ké-

ho Udu 1848. Bachuv absolutismus a neustále se' zhoršující stav Kotle-roVazrakuodroku1849bylprícinou,ževroce1850nekandldovaljiždosboruobecníchstaršíchvTurnove.Žilvsoukromívesvémdome
pod dalimerickou skálou. kde roku 1855 zcela oslepl. Presto neustával

ve své duše'!lmí cinnosti. Aždosvé smrti 18. 11. 1879 $e usilovne za-

býval myšlenkou 'vyW.r.~ mezinárodní rec slovanskou" kterou by se

slovanské národy byly schopny vzájemne dohovorit. Jalcésl slovanskéesperanto.Jenjehoslepotamuvtomzabránila.
Možná. že ješte žijí tl, kterí sice neznali Michala Kotlera senlora.alepoznalizasvéhoživotavTumoVeKotlerajuniora.Veskutecn-
sti starého pána typicky ruského vzezrení. Jeho život prožitý pre..yáž-

ne v Petrohradu mel po bolševické revoluci svou tragickou dohru.Bylneméne"romantický".Apreceionseožebracennalconecdosvé-
ho Turnova v 30. letech vrátil.

František ŠálekJablonecn.N.
--"i""1."
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Spíše prátelství mezi lidmi, prátelství mezi obyvateli holandského Rtu!I.!-

wijku a ceského Turnova,Reeuwijkjemestoon:;comenšínežTu:'novvestrednímHolandsKuoH-
zko Goudy, kterou každý ::má pocUe sýra, který tu vyrábejí.

Zacátkem léla pczvBlo predslavenstvo '.t'urnova oficiální delegaci z Re.eu-wíjk!.!knó.vštevéTurnovaatedopetovalTurncvnávštevuvReeuwlll<u.
Prátelství mezi ;nealy so". pocalo rodi~. Protože se na programu návštt;vy

našich hosto? v 'i"urnove; podílel i Spolek rodákt1 a prátel Turnova a Pe-

vecl<ý Itbor "-.nt;>n!n Dvor;jk. práli si naši prát...lé v Holandsku., aby v ci-

lege.ci z Turnova byly tyto spolky zastoupeny. Naše delegace složená z

pracovníku mestského úradu a zastupltelstva si pripravila pro naše hosti-

tele plno zvedavých otá:7.ek o rízení obecních záležitost!, dop:'ave, likvi-daciodpadu.územnímplá:'tov6.níaradudalších.Chtelijsmevidet,jakse
v Holandsku provádí péce 9 siaré a invalidní obcany, jak je rízena zdra-votnípéce.školství.Vneposledníradejsmechtelinavázatiúzkouspo-lupr6.cinapolikulturním.Tedyprogramnatechnekolikdnínaplnený'dG
poslední minut-I'.

Cesta do Holandska l:-vá autem celý!

den. Rozdíl mezi sousedním Nemec-
..

jí vesnice - kde jsou
landské domy 8 okny bez záclon,

za kterými je. vždy videt neco pek-

ného: mosazné starožitnosti. kvetiny

e. hezlty zarízený pokoj. Nové i

staré domy jsou staveny tak. ióe

jsou umístena okna. proti sobe. a

tak je videt skrz parádní polcoj na
B

druhou stranu domu. Holandane si

na hezl<é bydlení potrpí. Tráví vet-

šinou volný Cl;il:i doma nebo na

návštevách u svých prátel. a tak

je casto za okny videt u nezbytnékávyrodinnouidylu.Každýd&mmá
úzké schodiš,te jako slepicí Ž~b:ík C,..I'.. 'I'do 'curníku. Místem se tu mus.\ set- :;/11 'r-'

rit.VHolandskusidovedouvážit~!.každéhometrup&dy,Vedí,cotoda-~

10 práce mnoha generacím urvat

~~.

kousek zeme mori a zúrodnit jej. .;.~.

Ukaždéhodomkujemalázahrádka~.~

a kolem vetšiny ulic je vodní ka- '

nál.castozarostlýleknínyastulí-.~~'ky.Zemjemekká.podnohamamá---f)-,;~.-

-
mevrstvurašelinyavodu.Proto-

se domy staví tak. že se do zeme -. .-
nejdríve zarazí piloty z borového' 1'1'" I --

-~

!
--.

dre:-:a.nebo betonu ci ocele, a ne. -

~

-
ne se teprve zacne stavet. Proto . \A
jsou domy malé. aby se váhou do - ) "-W'-zemecasemnezaborily.Velkésta-.tr{,.%':'-::::

ni mestské stavby jako radnice, ::::;.,-. ~. .
\

-
kostely a podobne stojí všechny /' '\--' ---

trochu nt'..kri~o a jejich zabezpecení ;/ -
je 'velmi nákladné. Tady ve meste" ";",
Reeuwijku nevidíme velká náklad-

ní aula ani autobusy - poškodily by .'vou váhou vozovku. Místní dopravu

zajlštují mikrobusy a kdo nejede vlasu-11m vozem. má kolo.Tech je všude

záplava. Není divu. tady se t. p. rovine krásne jezdí. Hned za mestem

jsou veliké pastviny na "poldrech", rCZdpI"né vodními príkopy "grachty",kdesepasoustádakrav.Asnimi,.0'.1..díobrovskámnohaheklarevá
jezera. která vznikla težbou rašeliny, C..lá krajina je asi 2 - 3 metry

pod úrovní more. Nebe je tu ohromne vysoké s krásnými rychle se me-

nícími mraky a zvláštním prímorským osvetlenún, presne lak. jak to zná-mezolejustarýchholandskýchmistru.Horizontjetunízký,tuatam
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pi'erušený siluetou vetmého mlýna, který pi'ecerpává vodu do výše ulo-

žených kanál.:'.. Po kanálech jezdí lode, které vypadajÍ, jako by jely po

louce, obcas se zastaví a musí se zdvihnout most, aby mohla lod pokra-

covat v ceste.

Naši hostitelé v Reeuw!jku SI'>. o n-is starali tak, že to pi'ekonalo všech-nanašeocekáváníavevšemnámupi'ímnenabízelisvoupomoc.My
jsme 51: bohužel na každém kroku uvedomovali, jak jsme za posledních

40 let :Z:l~sta11 pozadu 3 je..:" usilovne musíme mnoho dohánet. Poucenípronásnavšechstranách.Vrízenímesta,v...zdravotnictví,prostevšu-desevydatnepoužívápocítacu.VReeuwijkunapríkladpracujípouzetri
praktictí lékari, jsou však pocítacem p::-opojer:>i na celou zdravotnickou sít~takžetrebapripodezrenínaInfarkthnedprinatáceníEKGvordinaci
krivku vyhodnocuje odborný kardiolog na klinice v Goude a spolu s di-

agnosou dá i návrh na další lécbu. Klinika v'Goude je moderní budova.má43:ilt'.žkaazajištujeúzemís250,000obyvateli,Máperfektne
vybavenou diagnostickou a ambulatní cást, kt...rá j... úcelne rešena

v pHzemních atriových propojených budovách tak, aby nemocný ry-chletisnadnovšechnoporídil.Vcelémústavupracuje57lékai'ua
400 se!;.!",r. Hospita1isace jsou krátké - napi'. po op...rad slepého

streva jde pacient již tretí ct...n domu, Zarízení v nemocnici j.. útulné,návštevymohoupacientynavštevovatkaždýden.VHolandskumá
/ ' '

každý obcan nemocenské pojištení, prípadne ješte soukromé pojištení

navíc.' ~ást nákladu nesou pacienti sami. T...dy je to systém, o kte-rém~euvažujeiunás.Péceochronickynemocné,invalidyasta-
ré ol;cany je na vysoké úrovni, je zajištevána financne z pojišteníadt1chodupaci...ntuasubvencístátuamesta,Napécisehodnepo-
ctili organisace "Zeleného kríže", která zajištuje i praenatalní péci, pre-

ventivní prohlídky detí ,péci o chrup, obstarává ortopedické pomucky,

invalidní vozíky,

Naši práte!é v Reeuwijku uspoi'ádali na naši pocest koncert,' kde vy-

stoupil pevecký sbor "Vivace",kterýmávelmidobrouúrov...naj...pri-bližnestejnepocetnýjakonáš"Dvoráku.Natomtokrásnémvec...rujsmevyslovilimyšlenku,žebybylomožnoVbudoucnuusporádatho-landskédnyReeuwijkuVTurnoveSikoncertemVivace,výstav_dmivý-
tvarníku a podobne a s naší strany Turnovské dny v Reeuwijku. T...n-

to návrh se setkal svelmipríznivouodezvQiasnadbysemohlVprí-

štím roce uskutecnit~Zatechnekolikdní,'kteréjsmestrávilivReeuwi,,:;12vytvorilome-zinámi"pravdovépi'áteiství.DOKonceseprihla".r'<:tU"Udízacleny
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Spolku prátel Tumova a chtejí subvencovat nejakou akci na zlcrlišlení

Turnova. Spdu s paní starostkou vybrali znwvupostavení kašny na tur-novSikémnámestí.Toprýpotrebujenaléhavoupomoc,protožejestredem
mesta. který žádný nlivštevník nemt1že minout.NazávernašínávštevybylaslavnostnepodepsánaDohodaoprátels~
obou mest. Když jsme se lolCU1, bylo to louc...ní dobrých prátel, kterí

se teší na to, až se zase znovu sejdou.NašimilívReewijku,mocvámdekujemeatešímesenavás
vTurnoveINashledanouITotZlens !

MUDr' Jirí Šo1c

~i

Doufáme, ž... víte, že

- již pred sjesdem redáku a prátel Turnova byl obnoven památník

PhDr J.Metelky v turnovských sacÍech,

- byla zrestaurována pametní deska zakladatele sade. Václava Rývy,- se Spolek snaží získat prostr...dky Ii: obnove kašny na námestí anakonteprotentoúceljejiž9270,...Kcs,Tojevšakmálo,'a'pro-tomužeteivyprispetnanašekontoC.53647-588spoznámkou-
príspevek pro kašnu,

- pripravujeme obnovení pametní d...sky zakladat...le sirotcince JanaSkálynabudoveDomovamládežev...Skáloveulici.
- se podfiíme na péci o restauraci turnovské kultumí památky -

židovského hrbitova,- na výborové scht'lzi jsme se dozvedeli nepotvrzenou informaci,že

technické služby mesta Turnova chtejí zrušit hrob Josefa KUM!!!>,protožen...nízaplacenpríslušnýpoplatek.JosefKUM,bývalýtur-
novský varbaník a sbormistr ZpevAckéh. spo1lllu Dvorák, sice z-

mrel jako .becní chudý, ale v jeho pozustalosti se našlo 80000,-

které tehdy propadly mestu, Pokud mesto nenajde jiné rešení,-

uhradíme poplatek za hrob ze svých prostredku,

Doufáme, že toto císlo casopisu dostanet... do rukou pre d oslavou

založení naší republiky 1918, na kterou vzpomeneme 29~ ríjna v mest.-

ském dIvadle,.
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