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Děkujeme celým našim rodinám za stálou podporu, která vypukla již několik měsíců před
svatbou.

Nemůžeme si, ale odpustit poděkování osůbkám, které nám při přípravě nejvíce pomáhali a my
si jejich pomoci neskutečně vážíme a budeme na to stále s láskou vzpomínat.

mamince Janince a tatínkovi Honzíkovi – za stálou podporu a pomoc při nákupech a při
všech radách poradách, výběru šatů a spousty jiných drobností

sestřičce Pajce a Vítákovi - že nám umožnili mít rozjezdovou hostinu u nich doma a následně
zde slavit celou sobotu, Verunce že mi půjčila její postýlku na poslední svobodou noc -)) a moc
jim děkujeme za pomoc při všech přípravách a úpravách které se prováděli na zahradě,
výzdobě atd.

sestřičce Janince – za pomoc při přípravách a výzdobě celé zahrady a zdobení svatebních aut

babičce Mařence a dědovi Jeníčkovi – děkujeme za ten nejúžasnější svatební dort na světě,
moc si vážíme toho jak moc času, píle je to stálo

tetičce Marušce – neuvěřitelně moc děkujeme za nádherné šatičky pro družičky, za to že
zvládla nakoupit látky a ušít všech osmero šatů i přes překážky, které se jí stále stavěli do cesty
– ale výsledek byl ohromující
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tetičce Leničce – za její ochotu pomáhat babičce při přípravě dortu, za překvapení, které pro
nás připravila a to v podobě svatebních koláčků a nádherných perníčků a ve svatební den
děkujeme moc za zdobení svatebních aut. Moc si toho vážíme

sestřeničce Leničce - za to jak úžasně se chopila role koordinátory, to bylo dokonalé a také za
čas který strávila jako babička a teta Lenička při přípravách na dortu, koláčkách a perníčkách.

svědkyni Martině – za to jakou mi byla a je životní podporou a štěstíčkem

švárovi Křémovi – za to jak úžasně se chopil role kameramana, dobrá práce -)) a za to že
propůjčil svůj úžasný vůz pro nevěstu

Lukášovi – za to, že byl ochoten věnovat svůj volný čas pro rozvoz našich hostů

Honzovi a Andreje - že se na poslední chvíli vrhli do rolí řidičů také moc děkujeme

V neposlendí řadě patří díky i všem hostům kteří dotvářeli super atmosféru celého dne.

Vám všem patří z celých našich srdcí obrovské díky, moc nás to těší a hřeje na srdíčku,
že jste byli ochotni věnovat čas při přípravách v náš úžasný a jedinečný svatební den.
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