
V Liberci 27. července 2013 

 

Tisková zpráva 
Chce to hodně tolerance a vzájemné úcty. 

A pak spolu vydržíte i šedesát let! 
 

Hned dvě jubilejní svatby hostila v sobotu 27. července obřadní síň liberecké radnice. Manželé 

Zakouřilovi oslavili diamantovou svatbu a manželé Příplatovi svatbu zlatou.  

Svůj manželský slib po 60 letech obnovili v obřadní síni, téměř do posledního místa zaplněné 

gratulanty z rodiny i přátel, bývalí vrcholoví sportovci Borek a Věra Zakouřilovi. Vytrvalost, kterou 

vložili do své celoživotní vášně – lyžování, tak poznamenala také jejich vzájemné soužití. Oba lyžovali 

v mládí závodně a ke sportu vedli i své dva syny.  

„Máte za sebou dlouhou a krásnou manželskou cestu. Přeji vám, aby vašich dalších šedesát let bylo 

naplněno stejně silnou vzájemnou láskou a porozuměním jako dosud,“ popřál manželům oddávající, 

náměstek primátorky Jiří Šolc, který dokonce v úvodu obřadu manželům Zakouřilovým přednesl 

krátkou básničku. „Děkuji vám za vaši celoživotní práci i výchovu vašich dětí. Přeji vám, aby vás vaše 

rodina milovala stejně jako dosud a aby v ní přibývalo hodně krásných a sportovně nadaných dětí,“ 

doplnil.  

Borek a Věra se jako nadšení lyžaři nemohli před mnoha lety seznámit snad ani jinde než na lyžích 

v Jizerských horách. Po roční známosti se 27. července roku 1953 na liberecké radnici vzali. Sport 

zůstal jejich společným koníčkem i po svatbě a sportu se dnes věnují i dva z jejich čtyř vnoučat. Dnes 

si manželé Zakouřilovi užívají zaslouženého odpočinku. Věnují se chovu domácích zvířat a práci na 

zahrádce. Radují se už také z prvních dvou pravnoučat. 

„Recept na dlouhé manželství neexistuje. Ale určitě to vyžaduje hodně tolerance a vzájemné podpory 

a úcty jednoho k druhému,“ řekl Borek Zakouřil. „To víte, že nějaké krize přišly, tak jako v každém 

manželství. I myšlenka jít od sebe. Ale všechny krize jsme překonali,“ dodal.  

Zlatou svatbu na radnici oslavili Ladislav a Vlasta Příplatovi z Liberce. Ti se poprvé na liberecké radnici 

brali 27. července roku 1963. Na svého prvního potomka čekali mladí manželé pět let, a když se jim v 

roce 1968 narodila první dcerka, netušili, že se jim osud za léta čekání odmění ještě dalšími třemi 

dětmi. Padesát let společného života zasvětili manželé Příplatovi vedle práce především rodině, 

dětem a sobě navzájem. 
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