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1. 

Paprsky štěstí, které Vám dnes září, 
zachyťte pevně do rukou svých. 

Buďte šťastni a mějte se rádi, 
v dobách dobrých i zlých. 

To Vám ze srdce přejí/přeje 
 

2. 
Milí novomanželé, 

vězte, že milovat hluboce druhého Vám dává sílu 
a být hluboce milován, Vám dává odvahu. 

Ze srdce Vám přeji, 
aby Vaše manželství stálo pevně na těchto dvou základech 

a vždy bylo bezpečným přístřeškem Vaší lásky! 
 

3. 
Šťastné manželství naplněné láskou a porozuměním Vám přejí 

 
4. 

Dvěma úžasným lidem, kteří se rozhodli nejít životem sami, 
ale užívat si ho s láskou a věřit… věřit jeden v druhého, přejeme, 

aby se Vám podařil jeden z nejobyčejnějších zázraků 
- šťastně spolu zestárnout. 

Vše nejlepší na společné cestě životem přejí 
 

5. 
Váš život ať je jako sen, 

ať víte, jak užít den. 
Od starostí žádné vrásky,  
v každé chvíli plno lásky. 

Krásný společný život Vám se srdce přeje 
 

6. 
Miluj ji, ty miluj jeho, užijte si života svého, 
jako byste v ráji byli, nebděli jste, ale snili. 

 
7. 

Srdečně gratulujeme k sňatku, 
užívejte si pozemských statků, 
ať je u Vás sranda jak v televizi, 

společně překonáte každou krizi. 
Ať jeden pro druhého jste vždy oporou 

a společný život je pro Vás zábavou. 
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8. 

Žijte jeden pro druhého, žijte pro své děti, 
žijte každým okamžikem, život hrozně letí! 
Nebuďte jen vedle sebe, žijte život spolu, 
scházejte se každý večer u stejného stolu. 

Žijte spolu šťastně, žijte spolu tak, 
abyste se celý život mohli milovat. 

 
9. 

Ženichovi blahopřání, že získal tak krásnou paní. 
Nevěstě gratulaci, že má muže s mužnou prací. 

Oběma pak naléhání, milovat se do skonání. 
 

10. 
„Nyní je Váš život spojen řetězy. 

Dejte pozor, ať řinčením nerušíte sousedy…!“ 
Vše nejlepší přejí sousedi … 

 
11. 

Našli jste jeden druhého 
a pocítili štěstí, které přichází, 

když dva životy spojí láska. 
Přejeme Vám, 

ať se nic z těchto krásných chvil nevytratí. 
 

12. 
Nadešel Váš velký den 

a splnil se tak krásný sen. 
Životem ať štěstí Vás provází 

a láska nikdy neschází. 
 

Hodně štěstí na Vaší společné cestě životem 
Vám přeje 

 
13. 

Ať jste stále jeden pro druhého tím nejlepším přítelem, největší radostí a životní láskou! 
 

14. 
Přejeme Vám oběma, aby se všechna přání a sny, 

se kterými do toho jdete, vyplnily, 
a Vaše manželství bylo stejně tak krásné jako dnešní den. 

 
Hodně štěstí na společné cestě životem přeje 
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15. 
Přejeme Vám, ať jste spolu šťastni až do konce života. 

 
16. 

Prsten jste si vyměnili, 
co Vám ještě přát, 

abyste spokojeně žili 
a jeden druhého měl rád. 

Projděte spolu životem jako krásným snem, 
láskou se podepřete, 

v případě nouze buďte vždy spolu proti všem. 
 

Vše nejlepší do společného života přeje 
 

17. 
Co krásnějšího může být, než sny o lásce ve dvou snít?  
Co vzácnějšího může být, než jeden pro druhého žít?  
Co více může člověk chtít, než lásku sňatkem završit? 

 
Krásny život ve dvou, buďte si vzájemnou oporou… 

 
18. 

„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
Do manželství Vám ze srdce přejeme hodně štěstí, lásky, 

 vzájemného porozumění a tolerance.  
Ať se Vám vyplní Vaše přání a sny… 

 
19. 

Milá …, milý …, 
srdečně blahopřejeme k uzavření sňatku 

a na společné cestě životem Vám přejeme 
hodně štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance. 

 
20. 

Nadešel Váš velký den 
a splnil se tak krásný sen. 

Životem ať štěstí Vás provází 
a láska nikdy neschází. 

Hodně štěstí na Vaší společné cestě 
 

21. 
Ať se láska navždy stane tím, co Vás hned dostane 
z jakýchkoliv problémů, vede Vás jen k dobrému. 
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22. 
Šťastné manželství naplněné láskou a porozuměním 

Vám přejí 
 

23. 
Láska je koření, 
nad které není, 

a život plný lásky 
je bez nadsázky 

pravým rájem na zemi, 
proto potěšením je mi 

dnes, kdy své osudy spojíte, 
popřát Vám, ať si to užít umíte. 

 
24. 

Vaše cesty se dnes spojí, 
zmizí ze světa stopy dvojí, 
bude jen jedna společná, 
čeká Vás událost báječná, 

jejíž název SVATBA je, 
pozná jen, kdo miluje. 
Srdečně gratulujeme. 

 
25. 

Dnes Vám všichni blahopřejí, 
slavnostně již zvony znějí, 
tak ať je to Vaše  „ANO“, 

dnešního dne požehnáno. 
Co je láska, to už víte, 
co je štěstí pochopíte, 
až se sklánět budete 
nad postýlkou dítěte. 

 
A tak pro lásku, pro štěstí, 
pro všechno co Vás chrání 

pro brzkou kolíbku přijměte blahopřání. 
Žijte jeden pro druhého, než přijde ten třetí, 

a pak lásku rozdělte si mezi Vás a děti. 
 

26. 
Milí novomanželé, 

chtěli bychom Vám ze srdce vyjádřit blahopřání 
k Vašemu nádhernému rozhodnutí. 

Přejeme Vám, abyste spolu byli moc šťastní, 
jeden druhého věrně milovali, 

byli si vždy a za všech okolností velkou citovou oporou. 
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27. 

Bohatství a krása je málo, časem zaniká a mizí. 
Kde upřímnost však panuje a láska čistá, ryzí, 

kde srdce srdci rozumí a duši sílu dává, 
jen tam se život společný 
kvetoucím rájem stává. 

Mnoho štěstí a lásky přejí 
 

28. 
Milujte se navzájem a budete šťastni! 

Je to tak jednoduché a zároveň tak složité. 
Hodně štěstí Vám se srdce přeje 

 
29. 

.… a …., 
jen samé slunné dny, rychlé rozptýlení malých mráčků a spoustu dalších nádherných zážitků a 

neopakovatelných společných okamžiků na dobrodružné cestě manželstvím Vám přeje 
 

30. 
Každá česká pohádka na konci má zvonec, 

princ si vezme princeznu a pohádky je konec. 
My Vám přejem naopak srdce stále lačné, 
ať Vám Vaše pohádka dneska teprv začne! 

To Vám ze srdce přejí 
 

31. 
Ať je Vaše manželství stejně krásné a šťastné 

jako láska, která Vás k němu přivedla! 
To vše, a ještě více Vám přejí 

 
32. 

Nemusí vždy štěstí pršet, 
stačí jen, když kape, 

ať Vám to i bez dřeváčků, 
v tom manželství klape. 

Mějte se vždy hodně rádi, 
život běží úprkem, 

držte se vždy kolem krku, 
ale nikdy pod krkem. 

Ať jste stále jako v ráji, 
ať Vám srdce láskou hrají, 
dneska, zítra, pořád dál, 
ať jste nejšťastnější pár. 
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33. 
„Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, 

 na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život a na smrt – DVA!“ 
Karel Čapek 

 
Do manželství Vám ze srdce přejeme hodně štěstí, lásky, 

vzájemného porozumění a tolerance. 
Ať se Vám vyplní Vaše přání a sny… 

 
34. 

Přejeme Vám srdečně, ať se máte báječně, 
Váš čas ať nádherně letí a brzy máte spoustu dětí. 

 
35. 

Jak zlaté kroužky na rukou se třpytí, 
tak krásné ať je Vaše společné žití. 

Svatební polibky ať Vás po celý život hřejí, 
to Vám od srdce dneska přejí … 

 
36. 

Ať je kytice Vašeho manželství svázaná z květů zdraví a radosti,  
převázaná pevnou pentlí lásky a vložená do vázy pochopení. 

Blahopřejeme k Vaší svatbě! 
 

37. 
Společný osud teď budete nést, 

proto si vyberte tu nejkrásnější z cest. 
Až jednou léta prostříbří Váš vlas, 
abyste mohli říci, bylo to krásné, 

vzali bychom se zas. 
Šťastné manželství naplněné láskou a porozuměním 

Vám ze srdce přeje 
 

38. 
Přejeme Vám, aby se ve Vašem společném životě 

uplatnila taková matematika, 
která násobí radosti, dělí starosti, 

umocňuje lásku, odmocňuje nenávist, 
a aby konečným výsledkem 

bylo šťastné a spokojené manželství. 
 

39. 
Slůvkem „ano“ slib jste si dali, 

splnilo se Vaše tajné přání. 
Ať provází Vás štěstí jako dosud, 

ať příznivě nakloněn je Vám osud. 
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40. 

Paprsky štěstí, které Vám dnes září, 
zachyťte pevně do rukou svých. 

Buďte šťastni a mějte se rádi 
v dobách dobrých i zlých. 

 
41. 

JAK SI UDRŽET HEZKÉ MANŽELSTVÍ 
"MYSLÍM, ŽE TO CHCE PŘEDEVŠÍM VELKOU DÁVKU TOLERANCE.  

SKORO BYCH ŘEKL, ŽE LÁSKA JE DAR, KTERÝ DOSTANETE, A TOLERANCE ZPŮSOB, JAK SI JI ZACHOVAT.  
JE TO ILUZORNÍ PŘEDSTAVA, ŽE SE VÁM PODAŘÍ TOHO DRUHÉHO ZMĚNIT.  

NEZMĚNÍTE HO, STEJNĚ JAKO NEZMĚNÍTE SEBE.  
KAŽDÝ Z NÁS JE V PODSTATĚ NESNESITELNÝ, ALE S TÍM JE TŘEBA ŽÍT.  

TAKŽE JEDINÁ ŠANCE JE ZVYKNOUT SI NA TO A BÝT RÁD, ŽE SE NAŠEL TAKOVÝ BLÁZEN, CO SI ZVYKNUL NA VÁS..." 
MAREK EBEN 

 

Milá … a …, 
takové a mnohé další rady do manželství Vám ode dneška budou znít ze všech stran.  

Všechny si je poctivě vyslechněte, ale pak si to udělejte stejně po svém :). 
Přejeme Vám, aby Váš společný život byl plný lásky, tolerance a tak krásný, jako je dnešní den. 

Ze srdce přejí  
 

42. 
…. a ….., 

za posledních ….let jsem nepotkala lepší vzor, než jste Vy dva.  
Jste nenahraditelní! 

Z celého srdíčka Vám i prckovi přeji, aby to tak už zůstalo navždy. 
Děkuji za to, že jste, rodinko. 

Mám Vás moc ráda. 
Vaše …. 

 
43. 

PRAVÁ LÁSKA 

 
… to nejsou jenom hezké chvíle.  

Je to i to, že žijete s někým,  
koho byste někdy nejraději zabili,  
ale neuděláte to, protože bez něj  

NEMŮŽETE ŽÍT. 


