
Unit 2 Letter of enquiry  Žádost o informace  Housing 

Dear Sir or Madam, (oslovení nesmí být jinak = naše Vážení)     
   za oslovením musí být čárka,  

1.odstavec        (v emailu musí být pod oslovením vidět zřetelně  
   3 odstavce - úvod, odstavec s podrobnými dotazy a závěr) 

I am writing in connection with an advertisement for accomodation which I 
found on the Internet on November 15. I am a 17-year-old student from the 
Czech Republic and I have received a scholarship at London University.                  
I would like to know further information about the flat. 

V 1. odstavci musí být uvedeno proč dotyčnému píšete, že reagujete na 
inzerát a kde a kdy jste inzerát četli. Formální dopis NESMÍ obsahovat 
stažené tvary (I´m), musí být zřetelně vyznačené odstavce 

2.odstavec 

I would like to know if there is the Internet or a wi-fi. (otázky nesmí být 
 naskládané za sebe, ale musí být dále rozvedené! Např. Budu  v zahraničí 
 půl roku a ráda bych byla v kontaktu s rodinou a přáteli. Internet budu 
 potřebovat i k práci do školy. I would like to stay there for __ months. 
 For me, _něco_ is very important,  because__důvod_. )     
Is the room furnished? Is there for example a kichen unit? (opět otázku  
 rozveďte, že bydlíte v ČR což je daleko a pro vás by bylo obtížné  
 nábytek tak daleko stěhovat.                 
Další možné použitelné otázky, které je také zapotřebí rozvést:       
Is there  a public transport near it? How far is the nearest shop? Is it available 
immediately? Je to ihned dostupné? Are there any sports facilities? (děláte 
nějaký sport a rádi byste v něm pokračovali) Could you please let me know 
how far the University is? (dejte mi prosím vědět)  What is the deposit? (záloha) 
Do I have to pay in advance? (předem) 

Could you please send me a map of the town/ photos of the room?  

3.odstavec 

I look forward to hearing from you soon. přít. PROSTÝ čas            
Yours faithfully,   s úctou, čárka,                
Vaše celé jméno např. Jana Nováková 
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