
JAK JSME ŽILI
v Československu SVOBODA

NAD ÚPOU

Další díl již v pátek 23. března zMladýchBuků

TAKZVANÉ„SRANDAMAČE“ v kolektivních sportech jako fotbal, volejbal
nebo hokej mezi mužstvy jednotlivých závodů Krkonošských papíren byly
v 50. letech minulého století velmi populární. Hokejové mužstvo, vybavené
částečně koženými přilbami továrních hasičů firmy Piette – Mikeš, Suchar-
da, Kopecký V., Pírko, Vidlák, Machan, Vacek, Kopecký M. – v pokleku Šimek,
Spindler, Stárek a neznámý. Vepředu „enfant terrible“ Karel Hynek.

PLESY v místní sokolovně měly letitou tradici a bý-
valy hojně navštěvované i mládeží. Na plesu SRPŠ
(sdružení rodičů a přátel školy) 7. ledna 1961 se u
jednoho stolu sešlo šest mladých učitelek místní
školy se svými tehdejšími nápadníky. Uprostřed
mezi pány s motýlkem je nezapomenutelný kantor a
později okresní inspektor a především vynikající
muzikant a kapelník Honza Kolisko.

SPOLEČNÝCH „dobrovolných“ brigád nebyla ušetřena žádná organizace
sloučená v Národní frontě – ani zahrádkáři. Ti svobodští se sešli v dubnu 1987
v lesní školce v Mladých Bukách. To ještě žil šprýmař a klaun Zdeněk Kratzer,
takže o zábavu jistě nouze nebyla.

SMÍŠENÝpěvecký sbor Harmonie byl založen původně jako pouze mužský
v roce 1878. Při oslavě 50. výročí se většina tehdy téměř padesátičlenného sbo-
ru nechala zvěčnit před fotoateliérem Josefa Jeschke v Kostelní ulici. Jedním ze
zpěváků byl i Hubert Wurbs, výrazná postava dějin města.

SOKOLSKÝSLET v Krkonoších ve dnech 12. – 14.
července 1947 byl pro Svobodu nad Úpou velkole-
pou událostí. Mladá nepočetná sokolská jednota,
založená teprve s  příchodem nových osídlenců
v roce 1945, se pořadatelského úkolu zhostila se ctí.
Z množství fotografií přinášíme snímek rozjásaných
děvčat v průvodu od nádraží na sletové cvičiště u
sokolovny.

ZAMĚSTNANCI vlakového nádraží ve Svobodě nad
Úpou se po mnichovské dohodě v době záboru po-
hraničí nacistickým Německem, kdy většina těch
českých musela své místo opustit, sešli 8. 10. 1938
v ateliéru Jeschke. Díky slečně pokladní Friedě Tip-
peltové (sedící vlevo) se pečlivě popsaná rozlučko-
vá fotografie zachovala.

STAROŘÍMSKÉ „Chléb a hry“platilo i v  dobách reálného socialismu. Závodní klub
ROH Krkonošských papíren pořádal pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
řadu zájezdů po republice. Nedatovaná fotografie s řadou známých tváří je také z
60. let minulého století. Fotografie na stránce: www.freiheit.cz

Redakce děkuje za spolupráci krkonošskému patriotovi Antonínu Tichému.
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