Vyberte si svůj text
-1Radostné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a úspěchů v novém roce!
Many glad wishes for a joyous Christmas
and a healthful and successful lucky NewYear!
Ein frohes Weihnachtsfest
und in Neuem Jahr viel Glück und Erfolg!
-2Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2016
Merry Christmas and Good Luck for 2016
Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Neues Jahr 2016
-3Veselé Vianoce a úspešný nový rok 2016
-4Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce
a do nového roku Vám přejeme mnoho zdraví,
štěstí, osobních a pracovních úspěchů.
-5Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Merry Christmas and a Happy New Year
Fröhliche Weihnachten
und ein glückliches Neues Jahr
Buon Natale e Felice Anno Nuevo
-6Příjemné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok, mnoho zdraví, štěstí,
osobních a pracovních úspěchů Vám přeje
-7Všechno nejlepší v novém roce
Alles Gute zum neuen Jahr
Best wishes for the New Year
-8Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce Vám přeje
-9Děkujeme Vám za projevenou přízeň
v právě končícím roce a těšíme se na spolupráci
v roce 2016. Mnoho úspěchů
ve Vaší činnosti Vám přeje
-10Jsme rádi, že se stáváme účastníky
přicházejícího roku 2016 a při této příležitosti
nám dovolte poděkovat za dosavadní dobrou
spolupráci a symbolicky připít
na Vaše zdraví a úspěchy.
-11Přejeme Vám krásné prožití Vánoc
a velmi úspěšný nový rok
Wishing you Wonderful Christmas Time
and a Prosperous New Year

-12Přejeme Vám šťastné a veselé prožití svátků
vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
během celého roku 2016. Těm, kteří s námi
spolupracovali děkujeme za důvěru a věříme,
že i v dalším roce budou s námi spokojeni.
-13Stojíme na prahu nového roku.
Nechť do něj společně vykročíme pravou nohou.
Veselé vánoce a šťastný nový rok přeje
-14Přijměte srdečné přání veselých Vánoc a šťastného
nového roku. Všem našim partnerům a přátelům
přejeme vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů
-15Do nového roku Vám přejeme hodně zdaru
v začátku, spoustu síly ke konci a navrch
po celý rok přiměřeně štěstí, ať Vás celým
rokem provází. To z celého srdce přeje
-16Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu
a s novým rokem jako bychom brali čistý arch
papíru a tužku do ruky. Spoustu příjemných
řádků spolu s krásně prožitými svátky vánočními
Vám přeje
-17Nový rok, který se v zápětí přiřítí, by měl být
alespoň o kousek lepší, než ten předcházející.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje
-18Vůně jehličí, světla svíček a cukroví,
to vše patří k Vánocům stejně jako sváteční
atmosféra a vlídné slovo. Přejeme Vám ať jsou
letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími
a nadcházející rok tím nejúspěšnějším.
-19Vám i Vašim blízkým krásné svátky
a v novém roce ať Vás provází zdraví, štěstí, láska,
pohoda a mnoho splněných přání. Šťastný rok 2016 přeje
-20Vánoce čisté a bílé jako sníh, v životě jen radost,
štěstí, zdraví a smích. Veselou Silvestrovskou náladu
a po celý rok dobrou pohodu Vám přeje
-21Bílé sněhové království, ledové krystalky
ve větvích stromů, poletující vločky, příroda ulehla
ke spánku ...
Ať jsou stejně nádherné i Vaše Vánoce
-22Veselé Vánoce Vám chceme přát, aby měl
člověk člověka rád, aby jeden druhému víc štěstí přál,
aby ten nový rok 2016 za něco stál.
-23Nechť nejtajnější přání splněna jsou vánočními
dárky a ať radost z nich zůstane v srdcích navždy.
Správné vykročení do nového roku přeje

