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Úkol 1: Najděte a barevně odlište v textu tyto informace: 

 Kde se pan Kolínský s inzerátem setkal 

 Proč má zájem o koupi nového fotoaparátu 

 Kde se zeptal, zda může dostat na fotoaparát slevu 

 Kde navrhl, jak si fotoaparát s prodejcem předají 

 Kde uvedl svůj kontakt 

Dobrý den, 

včera jsem četl v časopise Myslím ze dne 2. 9 2016. Váš inzerát o prodeji fotoaparátu FUJI 

Finepix. O fotoaparát mám zájem, protože moje stará zrcadlovka už nejde opravit. Prosím, 

je možné dostat 500 Kč slevu v případě, že nebudu chtít k fotoaparátu brašnu? Po domluvě 

si mohu fotoaparát vyzvednout osobně kdykoliv po 16. hodině. 

Děkuji za odpověď, 

Jan Kolínský 

Hlavní 4, Brno 648 00 

Tel.: 738243579 

jan.kolinsky@seznam.cz         (počet slov 69) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úkol 2: Najděte a barevně odlište v textu tyto informace: 

 Kde se Jana s inzerátem setkala 

 Proč má zájem o seznámení 

 Kde popsala svůj vzhled 

 Kde navrhla, jak se domluvit na schůzce 

 Kde uvedla svůj kontakt 

 

Ahoj, 

nedávno jsem četla na www.seznamme-se.cz Tvůj inzerát týkající se seznámení s dívkou. 

Inzerát mě zaujal, protože právě hledám muže, se kterým bych trávila čas. Jsem neslyšící 

dívka z Prahy, je mi 23 let, mám hnědé vlasy a měřím 155 cm. K mým zálibám patří bruslení 

a také hraji občas divadlo. Pokud máš zájem se sejít, napiš mi SMS (788432654) 

a domluvíme se na schůzce. Těším se. 

Jana            (počet slov: 71) 

mailto:jan.kolinsky@seznam.cz
http://www.seznamme-se.cz/
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Úkol 3: 

Přečtěte si inzeráty, které byly otištěny v časopise Myslím dne 2. 9. 2010. Odpovězte v dopise na jeden 

vybraný inzerát. Odpověď musí být v rozsahu 60–70 slov. V odpovědi uveďte: 

 Kde jste se s inzerátem setkali. 

 Proč máte zájem o seznámení / o koupi nového fotoaparátu. 

 Napište informace o sobě (vzhled, záliby, věk) / zeptejte se, zda můžete dostat na fotoaparát 

slevu. 

 Navrhněte, jak se s inzerentem domluvíte na schůzce / předání fotoaparátu. 

 Uveďte Váš kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  cca 60 slov 

  cca 70 slov 

   

   

 

Jsem neslyšící pohledný mladý 

muž a hledám neslyšící dívku, 

která má ráda sport, divadlo a 

cestování. Je mi 25 let a 

bydlím blízko Prahy. Mám 

modré oči, jsem vysoký 168 

cm. Kontakt: petr@seznam.cz. 

 

Prodám nový fotoaparát FUJI 

Finepix NT1600 (zrcadlovka). Cena: 

15.000 Kč (původní cena 21.000 

Kč). Při rychlém jednání přidám 

zdarma stativ. Kontakt: 

novak.jan@email.cz. 

 

Neslyšící dívka, 22 let, MISS 

neslyšících 2006 se zájmem o 

modeling hledá sportovně 

založeného a milého přítele do 

30 let pro společné výlety. 

Může být i slyšící – znalost 

znakového jazyka výhodou. 

Pouze Brno. Kontakt: 

jana@centrum.cz.  

mailto:petr@seznam.cz
mailto:novak.jan@email.cz
mailto:jana@centrum.cz
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ŘEŠENÍ úkolu 1 a 2: 

 Kde se pan Kolínský s inzerátem setkal 

 Proč  má zájem o koupi nového fotoaparátu 

 Kde se zeptal, zda může dostat na fotoaparát slevu 

 Kde navrhl, jak si fotoaparát s prodejcem předají 

 Kde uvedl svůj kontakt 

Dobrý den, 

včera jsem četl v časopise Myslím ze dne 2. 9. 2016. Váš inzerát o prodeji fotoaparátu FUJI 

Finepix. O fotoaparát mám zájem, protože moje stará zrcadlovka už nejde opravit. Prosím, 

je možné dostat 500 Kč slevu v případě, že nebudu chtít k fotoaparátu brašnu? Po domluvě 

si mohu fotoaparát vyzvednout osobně kdykoliv po 16. hodině. 

Děkuji za odpověď, 

Jan Kolínský 

Hlavní 4, Brno 648 00 

Tel.: 738243579 

jan.kolinsky@seznam.cz          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Kde se Jana s inzerátem setkala 

 Proč  má zájem o seznámení 

 Kde popsala svůj vzhled 

 Kde navrhla, jak se domluvit na schůzce 

 Kde uvedla svůj kontakt 

 

Ahoj, 

nedávno jsem četla na www.seznamme-se.cz Tvůj inzerát týkající se seznámení s dívkou. 

Inzerát mě zaujal, protože právě hledám muže, se kterým bych trávila čas. Jsem neslyšící 

dívka z Prahy, je mi 23 let, mám hnědé vlasy a měřím 155 cm. K mým zálibám patří bruslení 

a také hraji občas divadlo. Pokud máš zájem se sejít, napiš mi SMS (788432654) 

a domluvíme se na schůzce. Těším se. 

Jana 

 

mailto:jan.kolinsky@seznam.cz
http://www.seznamme-se.cz/

