
Drazí rodiče, 

přijměte prosím mé upřímné poděkování za to, jak jste mě vychovali a jakým jsem díky Vám dnes 

člověkem. Velice si vážím všech společných chvil s Vámi. Vaší trpělivosti a lásky, kterou jste mi po celý 

život dávali. Dnešek je pro mne velkým dnem, kdy stávám se ženichem. Navždy však zůstanu Vašim 

milujícím synem. Mám Vás rád 

Calibri  (Základní text) 

 

Drazí rodiče, 

přijměte prosím mé upřímné poděkování za to, jak jste mě vychovali a 

jakým jsem díky Vám dnes člověkem. Velice si vážím všech společných 

chvil s Vámi. Vaší trpělivosti a lásky, kterou jste mi po celý život dávali. 

Dnešek je pro mne velkým dnem, kdy stávám se ženichem. Navždy však 

zůstanu Vašim milujícím synem. Mám Vás rád 

Arial Black 

 

Drazí rodiče, 

přijměte prosím mé upřímné poděkování za to, jak jste mě vychovali a 

jakým jsem díky Vám dnes člověkem. Velice si vážím všech společných 

chvil s Vámi. Vaší trpělivosti a lásky, kterou jste mi po celý život dávali. 

Dnešek je pro mne velkým dnem, kdy stávám se ženichem. Navždy však 

zůstanu Vašim milujícím synem. Mám Vás rád 

Bahnschrift Semil Light 

 

Drazí rodiče, 

přijměte prosím mé upřímné poděkování za to, jak jste mě 

vychovali a jakým jsem díky Vám dnes člověkem. Velice si 

vážím všech společných chvil s Vámi. Vaší trpělivosti a 

lásky, kterou jste mi po celý život dávali. Dnešek je pro 

mne velkým dnem, kdy stávám se ženichem. Navždy však 

zůstanu Vašim milujícím synem. Mám Vás rád 

Segoe Script 



Drazí rodiče, 

přijměte prosím mé upřímné poděkování za to, jak jste mě 

vychovali a jakým jsem díky Vám dnes člověkem. Velice si 

vážím všech společných chvil s Vámi. Vaší trpělivosti a lásky, 

kterou jste mi po celý život dávali. Dnešek je pro mne velkým 

dnem, kdy stávám se ženichem. Navždy však zůstanu Vašim 

milujícím synem. Mám Vás rád 

Segoe Print 

 

 

 

 

 

 

 


