
                          TEXTY na novoročenky 2023
Standardní texty

1. Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém 
roce a do roku nového Vám popřáli hodně spokojenosti a úspěchů a zároveň také prožití 
klidných a šťastných vánočních svátků. Ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2023 
nablízku Vám všem.

2. Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok 2023. 

3. Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2023
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou spolupráci. 

4. Z celého srdce přejeme příjemné prožití 
svátků vánočních a úspěšné vkročení 
do nadcházejícího roku 2023.

5. Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, osobních úspěchů
a těšíme se na další spolupráci. 

6. K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 
připojujeme poděkování 
za Vaši důvěru a úspěšnou spolupráci.

7. Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2023 
Vám přeje 

8. Přejeme Vám úspěšný rok 2023
a děkujeme za spolupráci v roce uplynulém. 

9. Přejeme svým zákazníkům krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2023.

10. Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2023
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů. 



11. Přijměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku.

12. Příjemné prožití svátků vánočních 
a mnoho pracovních i osobních úspěchů 
v novém roce Vám přeje 

13. Pevné zdraví a hodně úspěchů 
do nového roku Vám přeje 

14. Úspěšné zakončení roku 2022
a bezstarostné vykročení do nového roku 2023

15. Vážení obchodní partneři, 
dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce 
a do nového roku popřáli hodně pracovních i osobních úspěchů 

16. Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém 
roce a do roku nového Vám popřáli hodně spokojenosti a úspěchů a zároveň také prožití 
klidných a šťastných vánočních svátků. Ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2023 
nablízku Vám všem.

17. Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok.

18. Dovolujeme si Vám popřát 
mnoho úspěchů v novém roce

19. Bohatého Ježíška a úspěšné vkročení 
do nového roku 2023 Vám přeje 

20. Zdraví, štěstí, lásku a pohodu 
po celý rok 2023 Vám přeje 

21. Naše společnost si Vám dovoluje popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok 

22. Bohatého Ježíška a bujarý Silvestr přeje... 

23. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2023.



24. Děkujeme za dobrou spolupráci a přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2023. 

25. Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku. 

26. Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a mnoho štěstí a 
spokojenosti. 

27. S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 
připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci. 

28. Vážení obchodní přátelé,
děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového 
roku 2023 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů. 

29. Veselé Vánoce a šťastný nový rok

30. Překrásné Vánoce a hodně osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2023. 

31. Spoustu radostných okamžiků v novém roce 2023. Přeje. 

32. Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Merry Christmas and a Happy New Year 
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Joyeux Noël et Bonne Année Nouvelle
Feliz Navidad y un buen Año Nuevo
Поздравляем Вас с Рождеством и Новым Годом

33. Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok
Merry Christmas and our best wishes for 
a happy and prosperous New Year
Joyeux Noël et nos meilleurs voeux pour le Nouvel An
Frohe Weihnachten und beste Glückwünsche zum Neuen Jahre

34. Přijměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku
We wish you Merry Christmas and a Happy New Year
Wir wűnschen Ihnen schőne Feiertage und ein glűckliches neues Jahr



35. K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 
připojujeme poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou spolupráci.

36. Všem obchodním partnerům děkujeme za projevenou přízeň a důvěru. Přejeme krásné 
Vánoce a úspěšný nový rok 2023, ve kterém se těšíme na další dobrou spolupráci.

37. Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. Vánoce plné klidu a pohody, v novém 
roce mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů přeje…

38. Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a úspěchů v novém roce, Many glad 
wishes for a joyous Christmas and healthful and successful lucky New Year, Ein Frohes 
Weihnachtsfest und im Neuen Jahr viel Glück und Erfolg

39. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a dobrou spolupráci. Přejeme Vám hodně pracovních i 
osobních úspěchů, pevné zdraví a štěstí v novém roce.

40. Radostné Vánoce, úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví a mnoho 
pracovních i osobních úspěchů přejí…

41. PF 2023, Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu, v novém roce mnoho štěstí, 
zdraví, osobních i pracovních úspěchů přeje…

42. Radost a spokojenost ať Vám prozáří sváteční chvíle Vánoc a všechny dny 
nadcházejícího roku přeje…

43. Štěstí a lásku, radost a něhu, ať Tobě přinese vánoční sen. Přání mé najdeš ve vločce 
sněhu, zachyť ji na ruce v ten šťastný den.

44. Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké prožití večera 
splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novem roce přejí...

 

45. Hezké svátky vánoční, bílou cestu k půlnoční. Do nového roku chci Vám přát štěstí 
zdraví napořád.

46. Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2023
všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje 



  47. Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
         a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje 

  48. Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně
        dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví přeje

 49. Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
        hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje

  50. Úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví,
       mnoho osobních i pracovních úspěchů přeje

  51. Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění.
        V novém roce mnoho radostných dní. Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

  52. Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce.
        Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám
        v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste
        za rok mohli konstatovat, že rok 2023 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

  53. Krásné Vánoce a mnoho radosti do nového roku.
        Wishing you a beautiful Christmas and happiness in the New Year.
        Wunderschöne Weihnachten und viel Freude im neuen Jahr.
        Belle fête de Noël et nombreuses joies dans cette nouvelle année.
        Прекрасного Рождества и много радости в Hовом году.

  54. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2023.
        We wish you a festive Christmas season and success in 2023.
        Wir wünschen Ihnen angenehme Weihnachtsfeiertage
        und ein erfolgreiches Jahr 2023.
        Nous vous souhaitons de passer d‘agréables fêtes de Noël
        et une année 2023 pleine de succès.
        Желаем Вам приятно провести Рождественские праздники
        и успешно прожить год 2023.

  55. Hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti do nového roku.
        Wishing you good health, personal joy and professional success
        and satisfaction in the New Year.
        Viel Gesundheit, persönliche, sowie berufliche Erfolge und Zufriedenheit im neuen Jahr.
        Beaucoup de santé, de succès personnels et professionnels et de joie dans la nouvelle 
année.
        Крепкого здоровья, успехов в личной жизни и работе,
        а также всего самого доброго в Hовом году.



  56. Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022 a do roku 2023 Vám přejeme
        mnoho osobních i pracovních úspěchů.
        Thank you for your cooperation in 2022 and wishing you
        many personal and professional successes in 2023.
        Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit im Jahre 2022
        und für das Jahr 2023 wünschen Ihnen viel persönliche und berufliche Erfolge.
        Nous vous remercions de votre collaboration en 2022
        et vous souhaitons de nombreux succès personnels et professionnels pour 2023.
        Благодарим Вас за сотрудничество в 2022 году и желаем Вам больших успехов
        в работе и в личной жизни в Hовом году 2023.

Texty vánočních přání v cizích jazycích celého světa

 Afrika Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar
Albánie Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!
Anglie Merry Christmas & A Happy New Year

Arabsky
mluvící země

I'd Millad Said oua Sana Saida

اجمل التهاني بمناسبة الميلد وحلول السنة الجديدة

Aragonsky Goyoso Nadal e prospera añata nuaba

Aramejsky Edo bri'cho o rish d'shato brich'to!
Argentina Felices Pasquas Y felices ano Nuevo
Arménie Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand
Asturiánsky Bon Nadal y feliz añu nuevu
Baskicko Zorionak eta Urte Berri On!
Benátsky Bon Nadal e bon ano novo

Bělorusko
Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam!

З Новым годам i Калядамi

Bengálština Shuvo Baro Din - Shuvo Nabo Barsho
Brasilie Boas Festas e Feliz Ano Novo
Bretaňsko Nedeleg laouen na bloavezh mat
Boloňsko Bån Nadèl e un ân nôv pén ed felizitè

Bulharsko

Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo

З Новым годам i Калядамi

Čína
Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan, Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun

耶誕快樂，並賀新禧

Česká republika Přejeme Vám Veselé Vánoce a šťastný Nový Rok
Dánsko Gladelig Jul og godt nytar
Dzoratâi Dzoyâo Tsalande et boun"annâïe
Egypt Colo sana wintom tiebeen



Eritrea Rehus-Beal-Ledeat
Esperanto Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron 
Estonsko Roomsaid Joulupühi ja Head uut aastat
Galicijsky Bo Nadal e próspero aninovo
Griko salentino Kalò Kristù ce na chrono nèo comào "zze charà
Grónsko Juullimi ukiortaasamilu pilluaritsi
Faerské ostrovy Gledhilig Jol og eydnurikt nyggjar
Ferrarese Auguri"d bon Nadal e bon an nòv
Fiji Me Nomuni na marau ni siga ni sucu dei na yabaki vou

Finsko Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

Francie Joyeux Noël et bonne année
Frísky Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier
Furlansky Bon Nadâl e bon an gnûf
Hawai Mele Kalikimaka & Hauoli Makahiki Hou 

Hebrejsky
Mo'adim Lesimkha. Chena tova 

חג מולד שמח ושנה טובה

Hinduisky Shub Naya Baras
Chorvatsko Sretan Bozic. Vesela Nova Godina
Island Gledileg Jol og farsaelt komandi ar
Indonesie Selamat Hari Natal & Selamat Tahun Baru
Irak Idah Saidan Wa Sanah Jadidah 
Irsko Nollaig shona agus bliain nua faoi mhaise dhuit
Italie (Auguri di) Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Japonsko Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Jidiš Gute Vaynakhtn un a Gut Nay Yor
Jugoslavie Cestitamo Bozic
Kalábrie Buonu Natali e filici annu nuovu
Katalánsko Bon Nadal i un Bon any nou 
Kazachstán Жаратканнын туысы жене Жана Жылыныз кутты болсын

Korea
Sung Tan Chuk Ha

즐거운 성탄과 행복하고 뜻깊은 새해를 맞이하시기를

Korsika Bon Natale e Bon capu d' annu
Kurdsky kurmanji Kirîsmes u ser sala we pîroz be
Kurdsky Sorani Kirîsmes u salî nwêtan lê pîroz bê
Kyrgyzstán Жаратканнын туысымен Жана Жылыныз кутты болсын
Latinsky Natale hilare et annum faustum
Leonese Bon Nadal y Prestosu Añu Nuevu
Libanon Milad Saeed wa Sanaa Mubarakah
Limburgsky Ne zaolige Kiësmes, e gelèkkig Nauwjoër, ên al wo wènselek ès!
Litva Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų naujųjų metų
Lombardsky occidentale Bon Natal e bon ann noeuv
Lotyšsko Priecigus Ziemas Svetkus un Laimigu Jauno Gadu
Lucembursko E sche"ne Kröschtdâg an e glëcklecht neit Jaar
Maďarsko Kellemes Karacsonyi unnepeket

Makedonie
Srekan Bozik I Nova Godina

Cрекан Божик и Нова година



Malta Nixtieklek Milied tajjeb u is-sena t-tabja
Maori Kia orana e kia manuia rava i teia Kiritimeti e te Mataiti Ou
Mapunzugun Ayüwün-ngechi lleqün antü ka küpalechi we tripantu
Marathi Shub Naya Varsh
Marchigiano Bon Natale e bon annu novu
Mokshan Roshtuva "di pavazu Od Kiza
Mongolsko Zul saryn bolon shine ony mend devshuulye
Mudnés Bòun Nadèl e bòun àn
Navajo Merry Keshmish
Neapolsky Nu buono natale e felice anno nuovo

Nepál
Krist Yesu Ko Shuva Janma Utsav Ko Upalaxhma Hardik Shuva & Naya Barsa Ko harkik 
Shuvakamana

Německo Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr
Nizozemí Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
Norsko /Nynorsk Eg ynskjer hermed Dykk alle ein God Jul og Godt Nyttar
Norsko /Bokmĺl God Jul og Godt Nyttĺr
Occitan Polit Nadal e bona annada
Paduan Bon Nadàe e bon ano novo
Papanui Koa ite navidad ote mata hiti api
Papiamentu Bon Pasku i felis aña nobo
Parmigiano Bon Nadèl e dla felicitè par al an nòv
Persky کريسمس مبارک و سال نوی خوبی داشته باشيد
Piemontese Bon Natal e Bon Ann neuv
Polsko Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku.
Portugalsko Boas Festas e um feliz Ano Novo
Rapa-Nui Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua
Reggiano Boun Nadèl e boun an nòv
Reggiano Arsàve Nabò Dèlna e nabò von nona
Romagnolo Bon Nadél e feliz "an nov
Římsky Bon Natale e bon anno
Rumunsko Crăciun fericit şi un an nou fericit 

Rusko
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom 

C Рождеством и с Новым годом

Řecko 
Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος

Samojsky La maunia le kilisimasi ma le tausaga fou
Sami Buorrit Juovllat
Sardininsky campidanesu Bona Paschixedda e a medas annus
Sardininsky logudoresu Bona Pasca manna e bonos annos
Sicilsky Bon Natali e filici annu novu
Skotsko Nollaig chridheil agus bliadhna mhaith ur 
Slovinsko Sretan Bozic. Srecno Novo Leto. 
Slovensko Vesele Vianoce a štastný Novy Rok 

Srbsko 
Hristos se rodi 

Cрећан Божић и срећна Нова година

Somálsko Ciid wanaagsan iyo sanad cusub oo fiican
Španělsko Feliz Navidad y Próspero Ano Nuevo 



Švédsko God Jul and (Och) Ett Gott Nytt Ĺr 
Tamil Nathar Puthu Varuda Valthukkal 
Tagalsky Maligayang Pasko at manigong bagong taon

Thajsko 
Sawadee Pee Mai 

เมอรรรี่ครริสตต์มาส และสววัสดรปรใหมม

Trevisan Bon Nadàl e Bon Ano Novo
Turecko Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve başarılar dileriz

Ukrajina 
Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!

Bеселого Різдва і з Новим Роком

Urdsky نايا سال مبارک هو
Valencijsky Bon Nadal i millor any nou
Valonsky Djoyeûs Noyé èt bone annêye
Vlámsky Zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar
Vietnam Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ và Chúc Năm Mới Tốt Lành 
Welsh Nadolig LLawen a Blwyddyn Newydd Dda 
Zeneize Bon Denà e feliçe anno neuvo

Originální texty
Ať na celý příští rok
máte vždycky jistý krok.
Ať vás štěstí doprovází
a zdraví vás neobchází.

PF 2022 

Otevřeme i náš dům zase českým Vánocům. Santovi tu nevěří ani klika od dveří. Ladu, Rybu,
pohádky nekupujem na splátky. A tak přejem v roce příštím hodně lásky všem svým blízkým.

Ať radost a zábava dnes u vás doma vládne,
ať sníst a vypít plný stůl v pohodě se zvládne.
Po oslavě ať se daří vyjít správným krokem,
ať vás štěstí doprovází celým novým rokem.

Přejeme vám do nového roku
mnoho dobrých lidí po vašem boku.
Štěstí a zdraví, pohodu, klid,
starosti za hlavu, zkrátka ať už je vám líp. 

Do nového roku přeji pevné zdraví, úspěchy a štěstí v lásce.
A navzdory politikům a té vládní chásce,
přeji taktéž tučné sumy na výplatní pásce. 

Za dveřmi je Nový rok,
chutné jídlo, skvělý mok.
Dobrou zábavu si přejme,
na alkohol pozor dejme.
Radosti ať hodně máme,všemu zlému na frak dáme.
Úspěšný rok 2023 přeje 



Mládí je, když je vám dovoleno zůstat na Silvestra dlouho vzhůru. Střední věk je, když jste k 
tomu nuceni.

Ke správnému chování během vánočních svátků patří permanentní opilost, která kulminuje na
Silvestra, kdy jste už tak opilí, že políbíte i osobu, kterou jste si vzali.

Činění předsevzetí je očistný rituál sebehodnocení a pokání, který vyžaduje upřímnost a ústí v
přirozenou skromnost. Jejich následné porušení je jen nezbytnou součástí cyklu.

Štěstí je příliš vzácné na to, abychom ho mohli přát každému a myslet to vážně. Proto zkuste 
raději do nového roku přát jen o něco méně mrzutostí, vždyť i to bohatě stačí.

Nový rok je novým začátkem starých zlozvyků.

Nechť všechny vaše problémy v novém roce trvají stejně dlouho jako vaše novoroční 
předsevzetí.

Jsem zase o něco starší, o něco chytřejší, o něco kulatější ale pořád ještě o nic moudřejší.

Každý rok lidé dělají předsevzetí změnit na sobě něco, o čem jsou přesvědčeni, že je špatné. 
Díky tomu většina lidí při ohlédnutí cítí selhání. Mám pro vás nové předsevzetí. Prosím vás 
všechny o to, abyste zůstali takoví, jací jste byli dosud. 

Kdo poruší předsevzetí, je slaboch. Kdo předsevzetí dělá je hlupák.

Přichází čas falešné okázalosti, nucené radosti, nechtěných dárků a zkažených žaludků.

V dávných dobách se tomu ještě neříkalo svátky. Křesťané to nazývali prostě Vánoce a 
chodili do kostela. Židé tomu říkali Chanuka a šli do synagogy. Ateisté šli na párty a ožrali se 
tam. Když se pak navzájem míjeli, křičeli na sebe: "Veselé Vánoce!" nebo "Šťastnou 
Chanuku" nebo (v případě ateistů) "Bacha sloup!".

Lidem často dělá starost, co snědí mezi Štědrým dnem a Silvestrem. Přitom by se měli starat 
spíš o to, co snědí mezi Silvestrem a Štědrým dnem.

Novoroční předsevzetí nemohou začínat prvního ledna. Nový Rok je totiž jen pokračování 
Silvestra. Rozjetý kuřák přece nemůže přestat kouřit úderem půlnoci s takovým množstvím 
nikotinu v systému. Stejně tak dieta nemůže začínat ihned, protože přece nevyhodíte všechno,
co se kolem vás nachází a navíc přece musíte nějak překonat tu kocovinu. Proto je prvním 
dnem, kdy je potřeba dodržovat novoroční předsevzetí, druhý leden.

Nový rok
Novým rokem proplujte s lehkostí vánku, pijte sladký nektar ze šťastného džbánku, ve zdraví 
užijte každý den, ať je váš život stále jak krásný sen.

Nesu Vám, lidičky, nesu Vám novinu, starý rok překročil osudnou hodinu. Nesu Vám, 
lidičky, nesu Vám vzkaz, že ten rok letošní začíná včas. Krásné svátky přeje… 

Vám všem, co jste mi do roku 2023 přáli hodně štěstí, vzkazuji – nepomohlo to. Proto mi do 
nového roku posílejte peníze, poukázky na jídlo a kupóny na benzín… Vřelé díky :) 

Silvestrovská noc je krátká, nechejte si zadní vrátka, s pitím to moc nepřehánět, jinak hrozí 
jater zánět. Jídlo zase škodí břichu, proto raději hodně smíchu. A do nového roku co nejvíce 
šťastných kroků přejí… 

Lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchů, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý 
vesmír lásky do nového roku 2023 přeje… 



Na Silvestra kapku vína, při které se zavzpomíná. A na Nový rok láhev Stocku – tak mnoho 
štěstí do nového roku! 

Co Ti přát do nového roku? Říká se prý, že když máš štěstí, máš v něm vlastně všechno – i 
zdraví, i lásku, i peníze. A tak ti tedy do nového roku přeji plnou náruč štěstí! 

Dobrá nálada nevyřeší všechny Tvoje problémy, ale naštve tolik lidí, že stojí za to si ji udržet!
P. F. 2023 přeje… 

V novém roce přeju všem, ať je šťastný každý den. Ať je pořád na inkaso, elektriku, plyn, za 
školu ať nechodí vaše dcera, syn. Ať nemáte žádné krize, nedej bože hlad, ať můžete v celém 
novém roce klidně spát. P. F. 2023

Všem blbým a ještě blbějším přeji mozek a inteligenci. Všem ostatním přeji šťastný nový rok 
2023! 

Pod stromečkem dárků dosti, kapra, co má málo kostí, na Silvestra láhev moku, hodně štěstí v
novém roku. 

Nestandardní lidovější texty

Vše nejlepší v novém roce 2023, ale né víc než mně, protože byste mě nasrali!

Přejeme všem hlavně hodně zdraví, protože všechno ostatní můžete při troše štěstí buď 
koupit, ukrást nebo zdědit.

Silvestrovská noc je krátká, nechejte si zadní vrátka, s pitím to moc nepřehánět, jinak hrozí 
jater zánět, jídlo zase škodí břichu, proto raděj hodně smíchu a do nového roku co nejvíce 
šťastných kroků přejí...

Obchodním partnerům děkuji za spolupráci, přátelům za radost a nejbližším za lásku. PF 2022

Hodně štěstí do nového roku a v prdeli hodně mloků...

Silvestr už je tu zase, neožer se jako prase. Oslavuj vesele a v pohodě, ať již doma nebo v 
hospodě.

Oceán štěstí, moře lásky, potok zdraví, pramínek naděje a jen kapičku zklamání. Šťastný nový
rok 2023, spoustu přátel a žít život naplno přeje...

Zapálil jsem rachejtli, ozvala se rána, s natrženou prdelí, nedožiju rána. Doktoři se radili, k 
smrti jenom krok, pak mi prdel zašili, šťastný nový rok.

Za okny sype se sněhu jak kráva, domov nám provoní Fernet, Rum, tráva. Půlnoc se blíží, 
nohy se pletou, děti zas uvidí maminku sjetou. Tátovi krví barví se džíny, prdel mu roztrhla 
petarda z Číny. Ať se Vám povede poslední krok - přeji Vám úspěšný ten další rok.

Litry rumu, tuny drog, ať přežijem nový rok. Přeje...

Na břehu Nilu v hlubokém toku, myl si slon prdel víc než sto roků. A já Ti přeji tak dlouhé 
žití, jak dlouho trvalo slonovi mytí...Štastný rok 2023.

Nešťastným štěstíčko, nemocným zdravíčko, chudým konto mastné a všechny dny jen 
šťastné, slepým světlo, zmrzlým teplo a teplým - aby se to v hlavě přeplo! PF2023 přeje...

Ať smrt, smůla a špatní lidé ti v novém roce políbí prdel.

Úsměv a dobrá nálada sice nevyřeší všechny problémy, ale naserou kolem tolik lidí, že stojí 
za to uchovat si je i do roku 2023. Jen to nejlepší v příštím roce přeje. 



Do konce roku 2023 toho moc nezměníme, ale v příštím roce můžeme změnit hodně. A nejvíc
na sobě. K tomu přeji hodně zdraví a síly.

Alkohol je náš největší nepřítel, ale na Silvestra se člověk musí smířit i se svým největším 
nepřítelem.

Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí.


	Texty vánočních přání v cizích jazycích celého světa
	Originální texty
	Nový rok
	Nestandardní lidovější texty

