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EOD - milióny knih z katalogů knihoven více 
než 10 evropských zemí jsou nyní k dispozi-
ci jedním kliknutím myši.	  

 

Co Vám můžeme nabídnout. (a proč využívat 
službu EOD)

Získáte téměř identický dojem, jako kdybyste si prohlíželi originál.
 K prohlížení elektornické knihy postačí běžný software, samozřejmostí je možnost zvětšení 
stran nebo jednoduchá navigace.
Můžete si vytisknout jednotlivé strany nebo celou knihu.
K dispozici máte vyhledávání jednotlivých slov z plného textu knihy.*
 Jednoduše zkopírujete obrázek nebo část textu a přenesete je do jiných aplikací, např. texto-
vého editoru.*

* Nelze poskytnout u každé knihy.

Podmínky služby
Objednáním služby EOD přijímáte podmínky stanovené knihovnou, která vlastní knihu. EOD pos-
kytuje přístup k digitalizovaným dokumentům výhradně pro osobní potřebu, komerční využití není 
dovoleno bez svolení vlastníka dokumentu.

Všeobecmé podmínky  - česky: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/cz/agb.html
Terms and Conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/en/agb.html
Terms and Conditions in German: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/de/agb.html

Více o projektu
Službu EOD nabízí již 18 knihoven z více než 10 evropských zemí. Podrobné informace o projektu 
získáte na http://books2ebooks.eu

















Děkujeme, že jste si vybrali EOD!

V evropských knihovnách jsou uchovávány milióny 
historických i novověkých knih. Velká část těchto 
dokumentů může být nyní velmi jednoduše k dispozi-
ci v podobě elektronické knihy - eBook. Požadovaný 
titul si můžete kdykoli objednat prostřednictvím 
online katalogů knihoven zapojených do projektu 
EOD (eBooks on Demand – elektronické knihy na 
požádání). Tištěnou knihu převedeme do digitální 
podoby a zpřístupníme v elektronicképodobě.
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Vvjwá fe gako: Presskoda na sto-
krát ze musym it. 

1. 
S e m fem tehdy wssychni 
wernj milownjcy pospjcheg' 
te, kterj ftvatu Zlnnu Ary-
fta pána Babu . rniwgete, 
neb gest ona welká Spo-
mocnjce, pred Trůnem Vo-
Zim wssech <5tjtelnw werná 
Spomocnice. 



m 
v,v Neywice Syrotcy, kte-

gste w tom Swete opusstê  
ni, megte gen k Matce Swa-
te Ann^ patronce swatt Na-
begj, za Matjcku gi f a # 
wywolte, a Otce nasseho 
^rysta pána milého sobe 
zwolte. 

^ 3. ^ 
To budau Aodice wa-

sse neymilegffp. a§ do Smr-
ti, gestli ge L Modlitbav 



kazdy AuterD Den chcete 
ctjti, na stotisyckrat buS po-
Udrawená, a ob twych Cti-
teluw Swatá Anno milá 
butz včtená. 

4. 
R tobe n!y se wssychni 

vbozy Syrotcy vijkáme, a 
tebe Maticko Swatá Anno 
milá te žádáme, vgmi se nás 
ubohých Syrotkuw, a nedo-
pnft na nás, Gwatá Anno 
milá wic Fármutkuw. 



Z. 
X\byBy mozna bylo Ta-

ticku Maticko mne flysseti, 
gaky gá Sauzenj na tom bi-
dnym Swete mám trpeti, 
to wssecko mile rád chci sná-
M í , Gwaty mílyAnneVry-
stá p á n a Babe porauceti. 

H. 
To sme mi se ani w na-. 

ss?ch mladých Letech nenada-
li, Abyste w y n a s takMatie-
ko Taticku opustili, když ste 



se na Věcnost odebrali, nás 
w Smutku w Fármntku na 
tom bjdnym Swetezanechali. 

M d tím gsme obozy 
Syrotcy welice potesseni, a 

. & M zde s náma Ilodzice 
na Gwete zase giny a to 
Swatau Annu Rrysta pana, 
l^ze nj po smrti, bude wssem 
Ctitelům Milost daná. 

8.. 
r. Sezjs a ffiatya Ioachym 



Swatá Anna, pří nás stug-
te gak we Dne tak w Nocv 
prLspegte k pomocy, was 
zadáme, ochraňte zastaňte, 
s?re Wdowy, který gsau w 
H z k o s t i , Chudobě melice 
postawenj. 

9. 
Skrze pet Rán Nrysta 

gest nam Cesta gjstá wssem k 
Spasenj gestli nasse Hrjch? 
chceme zcmechaki; gich w tu 
^hwjlj, obratme se wssychnj 



'i ku pokánj , a tam prigdem 
wssychni skrz nasse pat rony 

Ostawenj. 

10. 
U) poflednj Hodině , wo-

legme vprimne S w a t a Anno 
skrze M n u t a tweho Gezjsse 
Milého Anno milá, deg nám 
Ctitelům, zde stvau Milost, 
^ po Swr t i n a M . vwed 
^ussy nassy w wocnau A a-
dost. Amen. 
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