
Osobní
Oznámení a pozvánky

Oznámení a pozvánky - Narození
česky arabsky
S potěšením oznamujeme narození... يُسعدنا أن نعلن عن والدة...

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám chceme oznámit, že se...
narodil(a) syn/dcera.

يُسعدني أن أعلمكم أنّ... أصبح لهما اآلن ابن
صغير \ بنت صغيرة

Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte

S potěšením oznamujeme narození našeho
malého chlapečky/holčičky.

نودّ أن نعلن عن والدة ابننا \ بنتنا
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám představujeme..., našeho
syna/naší dceru.

يُسعدنا أن نقدّم لكم... ابننا الجديد \ بنتنا الجديدة
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte

Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu!
Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi
nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....

أعلن فرحتي بأحلى خبر وأبشركم بقدوم أغلى
البشر، وصول مولودي الجديد \ مولودتي الجديدة
(اسم الوليد ...) اهللا يحفظه \ يحفظها لي من كل

خطر. مع أسمى تحيات ... و....
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte

S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět. بالحب واألمل نرحب بـ...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám představujeme nejnovějšího
člena naší rodiny...

نعلن بكل فخر عن والدة... 
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho
syna/naší dcery.

بكل سعادة وسرور نعلن عن والدة ابننا \ ابنتنا.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení
česky arabsky
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Osobní
Oznámení a pozvánky
... a ... jsou zasnoubeni. لقد تمت خطوبة ... و...

Používá se při oznámení zasnoubení

... s radostí oznamují své zasnoubení. يُسعد ... أنْ يعلنا عن خطوبتهما.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení

S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... . يُسعدنا أن نعلن عن خطوبة ... و...
Používá se při oznámení zasnoubení

Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery,
..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se
uskuteční v srpnu.

يُعلن السيد... وحرمه عن خطوبة ابنتهما، ...
إلى... ابن السيد... وحرمه. و قد تحدد موعد

الزفاف لشهر أغسطس.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery

Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili
jejich zasnoubení.

نرجو أن تشرفونا بحضوركم حفلة خطوبة ... و... .
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a
... dne...

تشرفنا دعوتكم إلى حفلة خطوبة ... و... .
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba
česky arabsky
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou
oddáni... a...

يُسعدنا اإلعالن عن زفاف ... و... .
Používá se pro oznámení svatby

Slečna se brzy stane paní ... سيتم زفاف اآلنسة ... قريبا إلى بيت الزوجية.
Používá se pro oznámení svatby ženy

... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni
dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento
jedinečný den.

يتشرف السيد... واآلنسة ... بدعوتكما لحضور
حفل زفافهما. نرجو أن يسمح لكم وقتكم باالحتفال

معنا بهذه المناسبة السعيدة.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
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Osobní
Oznámení a pozvánky
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich
syna/dcery dne... v/na...

يتشرف السيد... وحرمه بدعودتكم لحضور حفل
زفاف ابنهما \ بنتهما وذلك بتاريخ ... في... .

Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi

Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a
... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne...
v/na...

ألنك كنت وما زلت شخصا مهما في حياتهما، فإن
... و... يتشرفان بدعوتك إلى حضور حفل زفافهما

بتاريخ ... في ...
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce
česky arabsky
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti... يسعدنا أن ندعوك لمشاركتنا في... يوم... .

Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod

Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u
příležitosti...

يُشرفنا حضوركم لتناول العشاء معنا احتفاال بـ...
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu

Jste srdečně zváni... تُشرفنا دعوتكم إلى ...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích

Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli
bychom rádi, kdybyste mohli přijít.

نأمل حضوركم إلى حفلة سيقتصر الحضور فيها
على األصدقاء المقربين وذلك احتفاال بـ...

Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost

Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít. نأمل حقا في أن تتمكن من الحضور.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi
viděli.

Chtěli byste přijít k... na...? هل تودّ أن تأتي إلى ... من أجل...؟
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stránka 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

