
50 Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 
a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 
v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení



50
Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 
a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 
v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



50Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, milí přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 
a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 
v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, milí přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. Byl bych nesmírně rád, 
kdybychom se mohli sejít a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, 
s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“. 
                      Těším se na setkání s Vámi  Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení



Drahá rodino, milí přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 
a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 
v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 
a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 
v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



50

Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v „Název 

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 
V sobotu, 1.11.2017, 

oslavím své, již padesáté narozeniny. 
Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 
tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi
Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v 

„Název místa“

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, 

kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, 

při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ 

v „Název místa“

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v 

„Název místa“



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Co bych si ze všeho nejvíc přál k 50 narozeninám? 
Oslavit je s tebou a dalšími svými přáteli, skvěle se bavit, 

hodně jíst, trochu pít a dobře se mít! 
Kdy a kde? 
25.11.2017 

v hospodě „U Ondráše“ ve Sviadnově

 Těším se na tebe  *• Jarek Konečný

Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50

50

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, 

s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi • Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, 

s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v 

„Název místa“

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, 

při hudbě, tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi 

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, 

s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi • Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v 

„Název místa“

Těším se na setkání s Vámi • Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi • Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, 

s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ v „Název místa“

Těším se na setkání s Vámi • Jméno Příjmení

50



                                                   Drahá rodino, přátelé 

                                             V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

                          již padesáté narozeniny. 

                                 Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

                           a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

                       tanci, s dobrým jídlem a pitím 

                v restauraci "U nudel“ v Ostravě

         Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ 

v „Název místa“

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Teším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své,  již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně mé životní jubileum oslavit, při hudbě, tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci „Název restaurace“ 

v „Název místa“

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení

50

50

50



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, 

již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím 

v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi

Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi • Jméno Příjmení



Drahá rodino, přátelé 

V sobotu, 1.11.2017, oslavím své, již padesáté narozeniny. 

Byl bych nesmírně rád, kdybychom se mohli sejít 

a společně toto životní jubileum oslavit, při hudbě, 

tanci, s dobrým jídlem a pitím v restauraci "U nudel“ v Ostravě

Těším se na setkání s Vámi  • Jméno Příjmení





PÍ
SM
O 
NA
RO

ZE
NI

NY


