Formulář k objednání nahrávek VERITAS
Zvukové nahrávky z akcí VERITAS, nebo z akcí, jichž se členové VERITAS zúčastnili (cena: 25 Kč/1 CD)

Nabízené nahrávky
X

Název přednášky
Konfesionálny exil ako fenomén dejín Európy
raného novoveku
Konfesionálny exil ako fenomén dejín Európy
raného novoveku
Masaryk a Hus
Masaryk a Hus
Snaha o všestrannou přestavbu společnosti
v Čechách ve 2. polovině 16. století
Otázka unionismu a protireformace za
tureckého ohrožení Střední Evropy
Otázka unionismu a protireformace za
tureckého ohrožení Střední Evropy
Otázka unionismu a protireformace za
tureckého ohrožení Střední Evropy
nahrávky VERITAS z roku 2010 (obě)
Žilinská synoda 1610-2010
20 let VERITAS
Bratři Cyril a Metoděj
Aktuální dosah tolerančního patentu
nahrávky VERITAS z roku 2011 (všechny)
Evropský rozměr protestantských modliteben
Pod Husovou kazatelnou v Betlémské kapli...
Církev bez restitucí
nahrávky VERITAS z roku 2012 (všechny)

Řečník
E. Kowalská

Datum a název akce
15/10/2005, seminář Pardubice

Formát
AUDIO CD

E. Kowalská

15/10/2005, seminář Pardubice

MP3

J. Kotyk
11/10/2008, seminář Pardubice
J. Kotyk
11/10/2008, seminář Pardubice
E. Melmuková 27/3/2010, seminář Pardubice

AUDIO 2CD
MP3
XXXXXXXXX

V. Huňáček

23/10/2010, seminář Pardubice

XXXXXXXXX

V. Huňáček

23/10/2010, seminář Pardubice

VIDEO

V. Huňáček

23/10/2010, seminář Pardubice

AUDIO CD

různí řečníci
M. Fajmon
E. Melmuková
různí řečníci
E. Melmuková
různí řečníci
E. Melmuková
E. Melmuková
E. Melmuková
E. Melmuková

viz výše rok 2010
26/3/2011, seminář Pardubice
21/5/2011, valná hromada
5/7/2011, sympozium v Proseči
22/10/2011, seminář Pardubice
viz výše rok 2011
24/3/2012, seminář Pardubice
6/7/2012, Velká Lhota u Dačic
13/10/2012, seminář Pardubice
viz výše rok 2012

MP3
XXXXXXXX
AUDIO CD
AUDIO CD
AUDIO CD
MP3
XXXXXXXX
AUDIO CD
AUDIO CD
MP3

16/3/2013, seminář Pardubice
11/5/2013, valná hromada

XXXXXXXX
XXXXXXXX

6/7/2013, Velká Lhota u Dačic

XXXXXXXX

12/10/2013, seminář Pardubice
viz výše rok 2013
6/2/2014, muzeum Dačice
29/3/2014, seminář Pardubice
24/5/2014, valná hromada

XXXXXXXX
MP3
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

6/7/2014, Velká Lhota u Dačic
12/10/2014, Liberec
25/10/2014, seminář Pardubice
viz výše rok 2014
17/3/2015, Polabské muzeum
28/3/2015, seminář Pardubice
16/5/2015, valná hromada
4/7/2015, Unitas Fratrum
6/7/2015, Velká Lhota u Dačic
17/10/2015, seminář Pardubice

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
MP3
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

viz výše rok 2015
19/3/2016, seminář Pardubice
14/5/2016, valná hromada
6/7/2016, Velká Lhota u Dačic
15/10/2016, seminář Pardubice
viz výše rok 2016

MP3
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
MP3

Mapa Čech Mikuláše Klaudyána z roku 1518 M. Soukup
Cesta sborových archivů z Velké Lhoty u Dačic E. Melmuková,
do Národního archivu v Praze
Ž. Vobrová
Mistr Jan Hus v jubilejním roce posledního
různí účinkující
předbělohorského vydání Bible kralické
Práca reštaurátora historických knižných väzieb L. Fajmonová
nahrávky VERITAS z roku 2013 (všechny)
různí řečníci
Spojení reformačních církví při vzniku ČSR
E. Melmuková
Náboženské bouře na Vysokomýtsku
J. Plhák
Pietní shromáždění a mariánský sloup
E. Melmuková,
Ž. Vobrová
MJH a kalich jako symbol české reformace
různí účinkující
Konference Exulantu v Liberci
různí řečníci
Myšlení Matěje z Janova
J. Rokyta
nahrávky VERITAS z roku 2014 (všechny)
různí řečníci
Areál evangelického sboru v Lysé n/L
M. Soukup
Komenský – myslitel výchovy, nábož. a politiky A. Prázný
Zpráva o konferenci muzeí Tábor 2015
různí řečníci
Pamětní Husův den v Železném Brodě
různí řečníci
Tradice MJH – konec a počátek
E. Melmuková
To mě mí rodičové povídali, že (ta víra) od MJH P. Melmuk
pochází
nahrávky VERITAS z roku 2015 (všechny)
různí řečníci
Husova kauza
J. Motyčka
Pietní shromáždění 21/6; Strážci pokladu
E. Melmuková
Jeroným Pražský, Gaspard de Coligny
E. Melmuková
2. vatikánský koncil
J. Doležal
nahrávky VERITAS z roku 2016 (všechny)
různí řečníci
Celková cena:

___ (počet objednaných nahrávek) x 25 Kč =

Kč

Formulář k objednání nahrávek VERITAS
Objednávám výše v prvním sloupci křížkem vyznačené nosiče s nahrávkami.*)
Jméno a příjmení:
Ulice, číslo domu:
PSČ, obec/pošta:
Telefon:
Mobilní telefon:
Email:
Podpis:

*) V případě, že je to možné (a smysluplné), si vyhrazujeme právo u nahrávek ve formátu MP3 použít
menší počet nosičů v zájmu hospodárnosti přepravy a snížení pořizovací ceny.
Objednávku zašlete na tuto adresu: VERITAS, historická společnost, Kpt. Jaroše 1109/26,
289 22 Lysá nad Labem; případně na emailovou adresu veritas@evangnet.cz
K zásilce, kterou dostanete přímo do své poštovní schránky, bude přiložena faktura. Tu prosím obratem
uhraďte jedním z níže popsaných způsobů:
1. buď bezhotovostně, tzn. jednorázovým příkazem k úhradě převeďte sumu na bankovní účet
VERITAS, číslo účtu: 2800136001/2010; včetně řádně vyplněného variabilního symbolu uvedeného
na faktuře (abychom přesně věděli, kdo částku uhradil),
2. nebo složenkou typu A zašlete obnos na týž účet, nezapomeňte též uvést variabilní symbol.
Za objednávku děkujeme.

Miroslav Soukup, jednatel

– nahrávky distribuujeme všem zájemcům na optických discích CD, popř. DVD;
– nahrávky jsou k dispozici v komprimovaném formátu MP3 (tj. ve zhuštěném, úsporném provedení), a
některé také v nekomprimovaném formátu AUDIO CD;
– nahrávky ve formátu AUDIO CD přehrává každý přehrávač kompaktních disků (včetně nejlevnějších
hi-fi souprav) i optické mechaniky počítačů, nevýhodou ovšem je omezení délky nahrávky na maximálně
80 minut (je-li nahrávka delší a nelze ji zkrátit, je příslušná nahrávka nabízena jen v MP3);
– zakoupením nahrávky ve formátu MP3 lze získat kompletní záznam z příslušné akce (tedy např,
včetně diskuse po přednášce), zatímco nahrávky v AUDIO CD formátu obsahují typicky jen úvodní
přednášky bez následné diskuse;
– nahrávky ve formátu MP3 zabírají až desetkrát méně prostoru na médiu při zachování přibližně stejné
kvality nahrávky, lidské ucho nicméně mírné snížení kvality oproti nekomprimovanému záznamu
prakticky nepostřehne;
– nahrávky ve formátu MP3 vydáváme z důvodu výrazně menšího objemu dat také souhrnně, např.
všechny za celý rok na jednom nosiči (touto cestou je také možné významně ušetřit na ceně: „za málo
peněz je v tomto případě hodně muziky“, přesněji mluveného slova :-)
– nahrávky v MP3 přehrává většina moderních přehrávačů kompaktních disků a samozřejmě i všechny
optické mechaniky počítačů;
– pořízené videozáznamy nabízíme jen v komprimovaných formátech pro přehrávání v počítači;
– nahrávky nabízíme za jednotnou cenu 25 Kč/ks, která zahrnuje nákup prázdného média, vypálení
dat a plastovou krabičku, která nosič chrání před poškrábáním

