
V Liberci 13. července 2013 

 

Tisková zpráva 
Půl století uteklo jako voda. 

A manželé Dobří si znovu řekli své Ano 
 

Svůj manželský slib po padesáti letech společného života obnovili v sobotu 13. července v obřadní 

síni liberecké historické radnice Karin a Zdeněk Dobří. Popřát jim přišla na radnici celá jejich 

rozvětvená rodina, dcery Karin a Jana s rodinami i vnoučata.  

Jiskra mezi Karin Pilzovou a Zdeňkem Dobrým přeskočila před více než půl stoletím na dovolené v 

Rumunsku. Byla to láska na první pohled, a tak není divu, že do roka měl mladý pár na liberecké 

radnici svatbu. Karin se narodila ve Vídni, a mládí prožila v Liberci. Zdeněk, ač rodilý Pražák, bydlel 

v Dubici u České Lípy. První společné kroky manželů vedly do Dubice.  

Karin začala pracovat jako zdravotní sestra na porodním oddělení nemocnice v České Lípě. Zdeněk 

pracoval nejprve jako technik ve Vagónce Česká Lípa. Později přijal zaměstnání v uranových dolech ve 

Stráži pod Ralskem a nakonec zakotvil na dlouhá léta v Úštěku ve výrobním družstvu KOVOS, kde 

pracoval jako konstruktér. Mladí manželé přivedli na svět postupně dvě dcery. Starší dostala jméno 

po matce, mladší dali jméno Jana. Rodiče jim vždy byli příkladem a oporou. 

Od roku 1994 žijí manželé Dobří v Sosnové na Českolipsku. Dům a zahrada jsou jejich koníčkem. 

Zdeněk byl vždy vášnivým kutilem. Například pro své vnuky vyrobil obří železniční model s nádražím a 

vnučkám vlastnoručně vyřezal loutkové divadlo se spoustou pohyblivých loutek. Karin zase umí 

zpracovat v kuchyni téměř vše, co se na zahradě urodí. Jejím hlavním koníčkem je kromě rodiny 

vaření. 

„Láska, tolerance a vzájemná úcta našich rodičů jsou nám všem příkladem a výzvou k následování,“ 

uvedly ve své gratulaci ke Zlaté svatbě manželů Dobrých dcery Karin a Jana. Obřad, během něhož si 

po padesáti letech manželé znovu vyměnili prstýnky a řekli své Ano, vedla liberecká zastupitelka 

Hana Konšelová. 

 

Zuzana Minstrová 
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