
Osobní
Oznámení a pozvánky

Oznámení a pozvánky - Narození
česky řecky
S potěšením oznamujeme narození... Είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την γέννηση...

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

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

Είμαι χαρούμενος να σας ανακοινώσω ότι... τώρα
έχουν ένα μικρό αγοράκι/κοριτσάκι.

Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte

S potěšením oznamujeme narození našeho
malého chlapečky/holčičky.

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε την γέννηση του μικρού
μας μωρού.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

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

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας συστήσουμε...
το νέο αγοράκι/κοριτσάκι μας.

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....

Εύχομαι η κάθε μέρα που θα ξημερώνει για το παιδάκι
μας να είναι γεμάτη χαρά και ευτυχία.

Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte

S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět. Είμαστε πανευτυχείς και ευγνώμονες για την γέννηση
του μωρού μας.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám představujeme nejnovějšího
člena naší rodiny...

Είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε το νεότερο
μέλος της οικογένειας μας...

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho
syna/naší dcery.

Είμαστε πανευτυχείς να ανακοινώσουμε την άφιξη
του γιου/της κόρης μας.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení
česky řecky
... a ... jsou zasnoubeni. ... και ... έχουν αραββωνιαστεί

Používá se při oznámení zasnoubení
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... s radostí oznamují své zasnoubení. ... είναι ευτυχείς να ανακοινώσουν τον αρραβώνα

τους.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení

S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... . Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον αρραβώνα
του... και της... .

Používá se při oznámení zasnoubení

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

Ο κύριος και η κυρία..., ανακοινώνουν τον αρραβώνα
της κόρης τους, ..., με τον..., γιο του κύριου και της
κυρίας... . Ο γάμος θα γίνει τον Αύγουστο.

Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery

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

Ελάτε και διασκεδάστε μαζί μας στο πάρτι αρραβώνα
του... και της... για να γιορτάσουμε μαζί τον αρραβώνα
τους.

Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

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

Είσαστε ευπρόσδεκτοι να παραστείτε στο πάρτυ
αρραβώνων του... και της... στις... .

Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

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

Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον γάμο του...
και της... .

Používá se pro oznámení svatby

Slečna se brzy stane paní ... Η δεσποινίδα... θα γίνει σύντομα κυρία...
Používá se pro oznámení svatby ženy

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

Ο κύριος... και η κυρία... είναι ευτυχείς να σας
προσκαλέσουν στον γάμο τους. Είσαστε
ευπρόσδεκτος/η να έρθετε και να απολαύσετε αυτή
την ξεχωριστή μέρα μαζί τους.

Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu

Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich
syna/dcery dne... v/na...

Ο κύριος και η κυρία... επιθυμούν την παρουσία σας
στο γάμο του παιδιού τους στις...

Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
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Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a
... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne...
v/na...

Έπαιξες σημαντικό ρόλο στην ζωή τους, ο... και η... θα
ήθελαν να σε προσκαλέσουν στον γάμο τους στις...

Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce
česky řecky
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti... Θα ήταν χαρά μας αν ερχόσασταν μαζί μας στην

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

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

Ζητάμε την χαρά της παρέας σας στο δείπνο μας
απόψε για να εορτάσουμε μαζί...

Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu

Jste srdečně zváni... Είσαστε εγκάρδια ευπρόσδεκτοι στο...
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.

Οργανώνουμε ένα πάρτι μεταξύ φίλων για να
γιορτάσουμε... και θα είμασταν ευτυχείς αν
ερχόσασταν.

Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost

Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít. Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν ερχόσουν.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi
viděli.

Chtěli byste přijít k... na...? Έλα στο... για... αν έχεις όρεξη.
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli
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