
 

Zlatuška Seidlová 

       Zlatuška Seidlová, rozená Zobková se narodila 24.8. 1931 v Novém Boru. Zde žila prvních 

pár let svého života a poté se přestěhovala se svojí rodinou do Prahy, kde její otec našel práci. 

 V Praze chodila do základní školy mezi lety 1937-1945. Zde prožívala celou              2. 

světovou válku a na jejím konci zažila bombardování hlavního města. Naštěstí se jí a její rodině 

nic nestalo. 

Měla svoje zájmy, ale měla i své povinnosti, kdy se svými sourozenci musela odpoledne 

po škole pracovat. Náplní její práce bylo např. lepit škatulky.   

Paní Seidlová měla velkou rodinu - dva sourozence – starší sestru Alžbětu a mladšího 

bratra Václava. Její maminka se jmenovala Růžena a tatínek byl Václav. 

 Její otec byl sklář a hned po skončení války se chtěl vrátit zpět do Nového Boru. Žili 

zde v domě u tety v Nerudově ulici. Paní Seidlová tady studovala jednoletý učební kurz (1945 

– 1946). Poté chtěla nastoupit do sklářské školy, ale rodina měla málo peněz, takže musela do 

práce. Po celý svůj život pracovala v kanceláři dnešní společnosti Crystalex. Bylo to v období 

1946 - 1987. Během práce si na dálku dodělávala sklářskou školu. Studovala čtyři roky (1964-

1968). Školu neukončila maturitní zkouškou, ale dostala vysvědčení o absolvování.  

Byla celkem dvakrát vdaná. Poprvé se vdávala v roce 1948 a o dvacet let později se 

rozvedla. Svého druhého manžela si vzala v roce 1969, se kterým byla až do jeho smrti. Oba 

manželé pracovali jako úředníci. Po rozvodu s prvním manželem získala v roce 1969 byt, ve 

kterém žije dodnes. Je to už úctyhodných 51 let. Z prvního manželství má dceru Zdenu, která 

na konci 70. let odjela do Kanady, kde žije dodnes. Má vnučku Pamelu, která se v Kanadě už 

narodila. 

Paní Seidlová byla velkou milovnicí sportu. Chodila na cvičení a závodně dělala 

sportovní gymnastiku. Dokonce se dvakrát zúčastnila slavné Spartakiády, kde cvičila s kužely. 

Když už byla v důchodovém věku, byla velmi aktivní v klubu seniorů a byla členkou 

turistického kroužku. 

V současné době žije stále v Novém Boru a užívá si svého zaslouženého důchodu. 


