Textyna svatební oznámení
1.
oznamují, že budou oddáni
dne 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
2.
oznamují všemu svìtu
jednu prostou krásnou vìtu
„Budeme se brát“
dne 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
3.
si dovolují oznámit,
že budou oddáni
dne 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
4.
našli jsme se, seznámili, zamilovali
a nyní Vám s radostí oznamujeme,
že svou lásku 2
7. èervna 2019 ve 12.00 hodin
na zámku Louèeò
promìníme v manželství..
5.
oznamují,
že se poprvé podepíší spoleèným pøíjmením
dne 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
6.
Slùvko „ano“ vyslovíme,
prstýnky si vymìníme
a vše polibkem potvrdíme
dne 15. èervna 2019 ve 12:00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.

7.
dovolují si oznámit,
že na spoleènou cestu životem
vykroèí dne 15. èervna 2019 ve 12 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
8.
dovolujeme si Vám oznámit,
že budeme oddáni
dne 15. èervna 2019 ve 12 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
9.
oznamují, že byli oddáni
dne 15. èervna 2019 ve 12 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
10.
oznamují,
že svoji dosavadní èinnost zlegalizují
dne 15. èervna 2019 ve 12 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
11.
nedbaje rady starších se rozhodli
dne 15. èervna 2019 ve 12 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku
vymìnit výhody stavu svobodného
za radosti života manželského.
12.
Období testù skonèilo.
Normální režim zaèíná
15. èervna 2019 ve 12 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.

13.
nedbaje rad starších a zkušenìjších,
dovolují si oznámit,
že dne 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku
ztratí svou svobodu
a všechny výhody z ní plynoucí.
14.
si Vám dovolují oznámit,
že dne 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku
vstoupí ve svazek manželský.
15.
se rozhodli spojit své osudy
posvátným poutem manželským
dne 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
16.
s radostí oznamují,
že od 15. èervna 2019
táhnou za jeden provaz.
Vzájemné navázání probìhne
ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
17.
...a bude nejlépe,
když všem øekneme,
...a co? no, že se vezmeme
...a kdy?
v sobotu 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
18.
oznamují, že prstýnky zlaté
a první polibek manželský vymìní
dne 27. dubna 2019 ve 12.30 hodin
v kostele sv. Máøí Magdaleny
v Karlových Varech.

19.
oznamují, že volnost svou
za manželské pouto vymìní
dne 15. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni Libeòského zámku.
20.
oznamují všem,
že 13. záøí 2019 ve 12.30 hodin
pøijmou svátost manželství
v kostele sv. Jiljí v Praze.
21.
sobota 23. èervna 2019
je jen všední den,
který však splní náš spoleèný sen,
ve 13.15 hodin držte chvíli pìsti
a pøejte nám dvìma
aspoò kousek štìstí,
nebo naše ANO zazní právì
na zámku v Roztokách u Prahy.
22.
oznamují, že spoleèným jménem
pro život se spojí
dne 27. záøí 2019 ve 12 hodin
na Mìstském úøadì v Kolínì.
23.
dovolují si oznámit,
že na spoleènou cestu životem
vykroèí dne 16. záøí 2019
z obøadní sínì berounské radnice.
24.
spojí své životní cesty
v cestu spoleènou
dne 25. øíjna 2019 ve 12 hodin
na zámku Horšovský Týn.

25.
oznamují všem svým pøátelùm,
že 18. øíjna 2019 v 10.45 hodin
na hradì Køivoklát
podepíší smlouvu o neútoèení
a vzájemné pomoci.

26.
i pøes domluvy a rady starších se rozhodli
dne 13. èervna 2019 ve 12.00 hodin
v obøadní síni radnice v Bøeclavi
vymìnit výhody stavu svobodného
za radosti života manželského.
27.
dáváme na vìdomí všem
svým pøátelùm a známým,
že nám dne 10. záøí 2019 v 9 hodin
budou znít svatební zvony
v kostele sv. Tomáše v Praze.
28.
všem tìm, kteøí ještì doufali i tìm,
kteøí už doufat pøestali, oznamujeme,
že budeme oddáni 17. srpna 2019
v pravé poledne ve Vinièním altánu
v Havlíèkových sadech, Praha 2.
29.
oznamují, že neøídíce se radami
zkušenìjších pøátel
stanou dne 15. srpna 2019 v 11 hodin
na svatebním koberci obøadní sínì
rychnovské radnice.
Odhodláni ke všemu øeknou
pravdìpodobnì „ANO“.

30.
do prstýnkù našich vrytý bude den,
kdy spoleèným Ano
náš sòatek bude uzavøen...
31.
uzavøou manželství
dne 14. listopadu 2019 v 9 hodin
na radnici v Èeské Skalici.
32.
oznamují,
že neuposlechli rad zkušených
a 18. øíjna 2019 ve 13.30 hodin
na zámku Lešná
vymìní rùžovou svobodu
za zlatá pouta manželství.
33.
Byli jsme a budeme
dvì srdce spojené,
proto jsme se rozhodli,
že se v dubnu vezmeme.
Dne 11. 4. 2019 ve 12 hodin
na Staromìstské radnici v Praze.
34.
oznamují své krásné rozhodnutí,
že životy své spojí,
pøecházejí ke splynutí
a od kvìtna budou svoji.
Buïte pøi tom s námi
dne 11. kvìtna 2019 ve 12 hodin
na Staromìstské radnici v Praze.
35.
oznamují, že jejich krásné spojení
se v manželství promìní.
Buïte pøitom také,
dne 11. dubna 2019 ve 12 hodin
na Staromìstské radnici v Praze.

36.
Dvì cesty se spojují
a srdce se radují,
jeden v druhého vìøíme
proto do manželství vstoupíme.
Dne 11. dubna 2019 ve 12 hodin
na Staromìstské radnici v Praze.
37.
Díváme se stejným smìrem,
ruku v ruce kráèíme
do posvátného manželství
spolu s láskou vstoupíme.
Dne 11. dubna 2019 ve 12 hodin
na Staromìstské radnici v Praze.
38.
oznamují,
že dne 14. záøí 2019 ve 13 hodin
na Chodovské tvrzi
jim konèí prosté „Já“
a zaèíná krásné „My“
39.
oznamují, že prstýnky zlaté
a první polibek manželský vymìní
dne 27. dubna 2019 ve 12.30 hodin
v kostele sv. Máøí Magdaleny
v Karlových Varech.
40.
jsi má láska, jistota
jsi má síla, ochota
svatba požehná naše kroky
budeme spolu dlouhé roky
11. dubna 2019 ve 12 hodin
na Staromìstské radnici v Praze.
41.
chtìjí všem na vìdomí dát,
že se z lásky budou brát
dne 1. èervna 2019 v 11 hodin
na radnici v Moravském Krumlovì.

42.
oznamujeme
všem svým pøátelùm a známým,
že nám budou znít svatební zvony
dne 19. listopadu 2019 v 11 hodin
v kostele sv. Tomáše v Tøeboni.

Motta

1.
Už se nemusíte více ptát,
kdy se budeme koneènì brát...

2.
... mùžete o tom vést polemiky,
mùžete s tím nesouhlasit,
ale to je asi tak všechno,
co s tím mùžete dìlat.
Jára Cimrman
3.
Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože jsi mùj život.
John Lennon
4.
Sám nejsi nic...
W. Shakespeare
5.
Máš-li lásku, máš všechno...
John Lennon
6.
... Kdekoliv jsi,
najdeš mì vedle sebe.
7.
Jsou okamžiky v životì,
kdy stojí za to podstupovat rizika
a dìlat šílené vìci...
8.
... a motto, a nám napíše sám život...
9.
Jdi s tím, kdo Tì má rád.
V. Hugo

10.
Milovat a milován býti
je nejvìtší štìstí na svìtì.
J. W. Goethe
11.
... budeme šastni, protože chceme být šastni...
12.
„S láskou a smyslem pro humor
má nadìji každé manželství.“
13.
Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je vìøit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdìlit své duši i své srdce ...
14.
... tak jeden mladík s jednou sleènou,
se spolu sešli na trati,
kéž dojedou až na koneènou,
kéž na trati se neztratí.
15.
„Milovat není dívat se jeden druhému do oèí,
ale dívat se spolu týmž smìrem.“
Antoine de Saint-Exupéry
16.
Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.
17.
Byli jsme dva a mìli
jedno srdce.
F. Villon

18.
Kam pùjdeš Ty, pùjdu i já ...
19.
Máme se rádi, to vy víte,
že nezklamem, to uvidíte.
20.
Musíme si být trochu podobní,
abychom si rozumìli
a trochu rozdílní,
abychom se milovali.
21.
Nic ze sympatie, ale z lásky.
Nic na èas, ale na celý život.
22.
Láska je odvaha,
která se nebojí nièeho na svìtì.
Buddha
23.
Chci s Tebou celý život žít,
chci jenom Tebe v srdci mít,
chci Tvoji lásku láskou oplácet,
nechci se s Tebou nikdy rozcházet.
24.
Milovat neznamená hledìt jeden na druhého,
ale pohlížet spoleènì jedním smìrem.
Antoine de Saint-Exupéry
25.
Sic erat in fatis...
Tak urèil osud...
26.
„S Tebou chci jít až na konec svìta...“

27.
Manželství je jako tichý pøístav,
kam vplouvají šastné lodì.
28.
Manželství je pokus
a každý pokus má svou cenu.
O. Wilde
29.
Zøídka se naplní štìstí plánované,
štìstí se prostì nìkdy stane.
30.
Štìstí pøichází s tím, koho milujeme.
31.
Šastné manželství je èajová smìs
namíchaná z lásky, pøátelství, vášnì a úcty.
32.
V pravý èas - v pravou chvíli.
33.
Ode dneška ne Já, ne Ty, ale My.
34.
Dnes dávám Ti ruku svou
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a pùjdeme cestou spoleènou.
35.
A nahoru nebo dolù,
my jdeme stále spolu.

36.
Spoleènou cestou chceme jít,
vìøit, odpouštìt a rádi se mít.
37.
Dva není dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.
38.
Kouzlo štìstí nespoèívá
v bohatství ani v kráse,
ale v harmonii dvou srdcí,
která patøí sobì.

44.
Ne pro sny, ale pro život Tì chci.
45.
Srdce zná dùvody,
o nichž rozum nic neví.
46.
Zastav se, okamžiku,
jsi pøekrásný...
G. B. Shaw
47.
Máš-li lásku, máš všechno...
J. Lennon

39.
Do prstýnkù našich
vrytý bude den,
kdy spoleèným „ANO“
náš sòatek bude uzavøen.

48.
Tak dlouho se naše cesty pøibližovaly,
až jsme se je rozhodli spojit v jednu.

40.
Z nièeho se nedá dìlat vìda,
ani z vìdy ne,
natož pak ze života.
Jan Werich

49.
Láska nás svedla,
láska nás spojí,
v lásce a vìrnosti
zùstaneme svoji.

41.
Navždy mé, navždy Tvé, navždy naše.

50.
Tu náhle jsem vidìl,
že mohu pro druhého
nìco znamenat,
už jenom tím, že tu jsem
a že ten druhý je šastný,
protože jsem u nìho.
Je to nìco, pro co lze žít.
Erich Maria Remarque

42.
Manželství je jako puzzle.
Jeden dílek bez druhého nemá význam,
až spoleènì jsou kompletní.
43.
Máme se rádi,
tak se prostì berem.

51.
Konec snìní, zaèíná život...
J. W. Goethe

58.
Láska. Je to nìco, pro co lze žít.
E. M. Remarque

52.
... když si bájeènou ženskou
vezme bájeènej chlap...

59.
Na všechno, co stojí za to mít,
se vyplatí si poèkat.

53.
Skuteèná láska se nikdy nevyèerpá,
a když se obrátíš k té pravé studni,
bude tím štìdøejší,
èím více z ní budeš pít.
Antoine de Saint-Exupéry

60.
Každý z nás je andìl
s jedním køídlem.
Abychom mohli létat,
musíme se obejmout.
Luciano De Crescenzo

54.
Konèí již krásné a vznešené „JÁ“,
zaèíná prosté, ale o to krásnìjší „MY“.

61.
Pøed manželstvím se domníváme,
že milujeme,
v manželství se to teprve uèíme.

55.
Miluji a chci Tì stokrát víc.
V slzách, smíchu, trápení i štìstí,
dìlit se s Tebou o vše v každý èas,
aby, až jednou na vlasy nám padne sníh,
mohli jsme si øíct - život byl krásný.
W. Shakespeare
56.
Co krásnìjšího mùže být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnìjšího snad,
než jeden druhého mít rád.
57.
Vìøíme v budoucnost nás dvou,
proto jsme svoji,
já Tvým a Ty mou.

62.
Štìstí je opravdové, pouze když je sdílené.
Jon Krakauer
63.
Milovat znamená ve štìstí druhého
nacházet štìstí vlastní.
64.
Kam pùjdeš Ty, pùjdu i já...
65.
Sen, který sníš sám, je pouze sen.
Sen, který sníte spoleènì, je realita.
John Lennon
66.
Láska je jako prsten
a prsten nemá konce.

67.
Cítíš-li touhu milovat celý život
– øekni ANO.
J. Lennon
68.
Nejsme dokonalí a nemáme všechno,
ale spolu nám nic nechybí.
69.
Jsme dva. Dva na lásku, na radost,
na boj i bolest, na okamžiky štìstí.
Dva na výhry i prohry, dva na celý život.
70.
... Jelikož jen dvì svobody mohou
existovat vedle sebe.
71.
Miluji tì, protože tì miluji.
Pro lásku není tøeba žádný dùvod.
Paulo Coelho
72.
Mám Tì ráda, mám Tì rád,
své srdce chci Ti z lásky dát.
73.
“If I get married, I want to be very married.”
Audrey Hepburn

74.
“All you need is love”
J. Lennon
75.
“If the sun refused to shine,
I would still be loving you.
When mountains crumble to the sea,
there will still be you and me."
Led Zeppelin
76.
“True love is like ghosts,
which everyone talks about
and few have seen."
François de la Rochefoucauld

Žádosti o dary
1.
Naši milí svatebèané,
máme na Vás prosbièku,
radìji než vìcné dary,
naplòte nám kasièku.

7.
Svatebèané naši milí, dovolte nám prosbièku,
radìji než vìcné dary, naplòte nám kasièku.
Chcete-li nám dárek dáti dle obvyklé tradice,
vìzte, že pár korun do obálky potìší nás nejvíce.

2.
Vìzte, že Vaše úèast je pro nás
tím nejvìtším darem
(a to se nespokojíme s málem).
Pøesto je tu pro štìdré duše malá rada,
naše prasátko na svatební cestu velmi strádá.

8.
Pokud nìèím pøispìjete, budeme jen rádi,
ale hlavnì oslavte to spokojenì s námi.

3.
Dlouho jsme si spoøili, kde mohli, tak šetøili.
Však kvùli svatbì zakrátko, dost zhublo
naše prasátko. Tak Vás prosíme, pokud
nám chcete dát nìco darem, pøispìjte mu
pár korunek, a nepojde nám hladem.
Dìkujeme!
4.
Jestliže si nìkdo se svatebním darem hlavu láme,
tak vìzte, že už doma skoro všechno máme.
A proto Vám malý tip mùžeme dát,
jelikož se budeme brát,
potìší nás pøíspìvek v jakékoli výši,
který nám rozpoèet na domácnost zvýší.
Dìkujeme
5.
P. S. Rozhodnete-li se nás darem obdarovati,
mìl by se do pøiložené obálky vmìstnati.
6.
S dárkem rádi poradíme,
je-li to vìc spotøební.
Za pøíspìvek dìkujeme
na naši cestu svatební.

9.
Jestliže si nìkdo se svatebním darem hlavu láme,
nezoufejte, my Vás dlouho dumat nenecháme.
Malý tip Vám chceme dát, jeden nápad máme,
nevhodný se mùže zdát, my ho uvítáme.
V domácnosti vybavení nìkteré nám chybí,
za pøíspìvek poøídíme to, co se nám líbí.
Dìkujeme
10.
Kdo si se svatebním darem hlavu láme,
vìz, že už doma všechno máme.
Proto potìší nás pøíspìvek v jakékoli výši,
který náš rozpoèet zvýší.

Texty se zdvoøilou žádostí
o finanèní dary tiskneme
na univerzální kartièky PU1 nebo na
jiné kartièky z øady PU
(Pozvánky Univerzální).
Papír bude použitý stejný
jako na oznámení a rovnìž
stejné písmo a barva textu
(toto platí pro kartièky PU obecnì).
Velikost kartièek PU lze vždy
pøizpùsobit množství textu.
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starorùžová

1

èerná

lososová

1

tyrkysová

2

rùžová

1
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bordó
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svìtle zelená
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cihlovì èervená

2

tmavì zelená
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oranžová
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azurová
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imitace zlaté

1

modrá

2

krémová
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tmavì modrá
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svìtle hnìdá
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fialová
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hnìdá
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lila
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Je možný také tisk lesklou zlatou a støíbrnou.
Standardní barvotisk je bez pøíplatku.
Tisk lesklými barvami je s pøíplatkem.

Co lze objednat?
- svatební oznámení

(minimální množství je 15 ks)

- obálky
- pozvánky ke stolu
- pozvánky na oslavu
- kartièky s žádostí o finanèní dary
- svatební menu
- jmenovky na stùl (pøehnuté na støíšku)
- samolepící etikety (napø. na víno)
- a další tiskoviny
Všechny položky se poèítají zvláš, tzn. obálky ani pozvánky
NEJSOU zahrnuté v cenì oznámení.
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www.printia.cz

