
1.
Naši milí svatebčané, 
máme na Vás prosbičku, 
raději než věcné dary, 
naplňte nám kasičku. 

2.
Vězte, že Vaše účast je pro nás 
tím největším darem 
(a to se nespokojíme s málem). 
Přesto je tu pro štědré duše malá rada ,
naše prasátko na svatební cestu velmi strádá.

3.
Dlouho jsme si spořili, kde mohli, tak šetřili.
Však kvůli svatbě zakrátko, dost zhublo 
naše prasátko. Tak Vás prosíme, pokud 
nám chcete dát něco darem,přispějte mu 
pár korunek, ať nepojde nám hladem.
                                               Děkujeme!

4.
Jestliže si někdo se svatebním darem hlavu láme, 
tak vězte, že už doma skoro všechno máme.
A proto Vám malý tip můžeme dát,
jelikož se budeme brát,
potěší nás příspěvek v jakékoli výši,
který nám rozpočet na domácnost zvýší.
                          Děkujeme

5.
PS. Rozhodnete-li se nás darem obdarovati, 
měl by se do přiložené obálky vměstnati.  

6.
S dárkem rádi poradíme,
je to věc spotřební
za příspěvek děkujeme,
na cestu svatební.

„Dary“
7.
Svatebčané naši milí, dovolte nám prosbičku,
raději než věcné dary, naplňte nám kasičku.
Chcete-li nám dárek dá-ti dle obvyklé tradice,
vězte, že pár korunek do obálky potěší nás nejvíce. 

8.
Pokud něčím přispějete, budeme jen rádi,
ale hlavně oslavte to spokojeně s námi.

9.
Jestliže si někdo se svatebním darem hlavu láme,
nezoufejte, my Vás dlouho dumat nenecháme.
Malý tip Vám chceme dát, jeden nápad máme,
nevhodný se může zdát, my ho uvítáme.
V domácnosti vybavení některé nám chybí,
za příspěvek pořídíme to, co se nám líbí. 
                                                        Děkujeme

10.
Kdo si se svatebním darem hlavu láme, věz, 
že už doma všechno máme.
Proto potěší nás příspěvek v jakékoli výši,
který náš rozpočet zvýší.

Papír bude použitý stejný 
jako na oznámení a rovněž 
stejné písmo a barva textu 
(toto platí pro kartičky PU obecně).

Velikost kartiček PU lze vždy 
přizpůsobit množství textu. 

Texty se zdvořilou žádostí 
o finanční dary tiskneme 
na univerzální kartičky PU1 nebo na 
jiné kartičky z řady PU 
(Pozvánky Univerzální). 


