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  Odpověď na dotaz 
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Jste asistentkou/asistentem provozního ředitele spol. s r. o. PROFI SOUND Ing. Romana Kolíbky, 
který Vás pověřil vyřízením přiloženého dopisu. 

Úkol  

Odpovězte paní jednatelce na přiloženou poptávku. Vaše odpověď bude kladná. Nabídněte 
obchodnímu partnerovi ve výčtu všechny služby, na které se dotazoval. Pronájem sálu je nutno 
sjednat na dobu od 16:00 h, tj. již hodinu před začátkem akce, k ozvučení máte kvalitní repro-
dukční soustavu a zkušeného zvukaře, osvětlení můžete zajistit stávajícím systémem reflektorů 
nebo můžete zajistit instalaci mobilních osvětlovacích ramp. 

Kromě toho mu doporučte objednat si projekční techniku, která může zpestřit a obohatit ta-
neční hodiny.  

Přikládáte ceník, jehož obsahem jsou také platební podmínky.  

Poděkujte za dotaz, zvolte vhodnou závěrečnou frázi. 

☺ Dopisní předtisk najdete pod jménem ProfiSound.doc. Uložte ho jako Příjmení.doc na plo-

chu. Vaše odvolací údaje: datum dnešní, Vaše značka 25/10/Vaše iniciála, vyřizujete Vy, 

telefon 354 311 454, fax 354 311 450, e-mail profisound@gmail.cz. Po vypracování soubor 

vytiskněte a zkopírujte do složky své třídy na serveru Maturita. 



  VÝCHOZÍ DOPIS 

Rozmarýna, s. r. o.  354 91 Lázně Kynžvart, U Vršku 221 
 

Raiffeisen Bank Lázně Kynžvart IČ DIČ Zápis v OR u KS Plzeň 
369782/5500 12345678 CZ12345678 čj. 1256/05, vložka C 
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VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:     
NAŠE ZN.: 159/2010/Ko PROFI SOUND 
  spol. s r. o. 
VYŘIZUJE: Míková Ing. Roman Kolíbka 
TEL.: 354 691 415 Goethova 1265/65 
FAX: 354 691 415 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ   
E-MAIL: rozmara@volny.cz 
   
DATUM: 2010-04-25 

Dotaz na pronájem sálu 

Vážení obchodní přátelé, 

od září do prosince t. r. chceme uspořádat pod vedením zkušených profesionálů PODZIMNÍ ŠKOLU 
TANCE PRO MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ.  

Potřebujeme proto zajistit pronájem sálu s pódiem a technický servis akcí, tj. ozvučení a osvětlení. 
Záleží nám na kvalitě poskytovaných služeb, a proto se obracíme s dotazem právě na Vás. Zajímá 
nás, zda a za jakých podmínek s námi můžete spolupracovat. 

Výuka bude probíhat vždy od pátku do neděle včetně, a to v podvečerních a večerních hodinách, 
zpravidla od 17 h do 22 h. 

Uvítáme, když nám zašlete katalog s cenami za pronájem sálu a pódia a za práci zvukařů a osvětlo-
vačů. 

Věříme, že Vaši nabídku obdržíme co nejdříve a že se staneme dobrými obchodními partnery. 

S pozdravem 

JUDr. Vlasta Koubová 
jednatelka 



  ŘEŠENÍ 
 PROFISOUND, spol. s r. o. 
 353 01 Mariánské Lázně, Goethova 1265/65 
 hudební akce, světelná show 
 

Raiffeisen Bank Mariánské Lázně IČ DIČ Zápis v OR u KS Karlovy Vary 
369782/5500 65432178 CZ65432178 čj. 364/2003, vložka A 

  

VÁŠ DOPIS ZN.: 111/09-Vy 
ZE DNE: 2010-40-25    
NAŠE ZN.: 140/2009-Ko Rozmarýna, s. r. o. 
  JUDr. Vlasta Koubová 
VYŘIZUJE: Fenclová jednatelka 
TEL.: 354 644204 U Vršku 221 
FAX: 354 644 204 354 91 LÁZNĚ KYNŽVART    
E-MAIL: technika@profisound.cz 
   
DATUM: 2010-05-03 

Nabídka pronájmu sálu 

Vážená paní jednatelko, 

těší nás, že se zajímáte o naše služby. S pronajímáním sálu s veškerým technickým zázemím pro 
sportovní a kulturní účely máme dlouholeté a bohaté zkušenosti.  

Nabízíme Vám: 

• pronájem sálu s pódiem,  

• ozvučení kvalitní reprodukční soustavou a zkušeným zvukařem 

• osvětlovací techniku můžeme realizovat prostřednictvím stávajících reflektorů nebo můžeme 
zajistit instalaci mobilních osvětlovacích ramp 

Pronájem sálu je nutno sjednat na dobu od 16:00 h, tj. již hodinu před začátkem akce. Doporuču-
jeme Vám rovněž využití projekční techniky. Projekce může být zpestřením a obohacením Vašich 
tanečních hodin. Přehled o rozsahu poskytovaných služeb, jejich cenách a platebních podmínkách 
získáte z přiloženého ceníku.  

Ujišťujeme Vás, že se budeme snažit vyhovět všem požadavkům na kvalitu, přesnost a včasnost 
služeb, a těšíme se na brzkou objednávku. 

S pozdravem 

Ing. Roman Kolíbka 
provozní ředitel 

Příloha 


