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Věc: Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé – pořad Face to Face se starším 
Quentinem L. Cookem, září 2018

V neděli 9. září 2018 bude prostřednictvím církevního satelitního systému, stránek LDS .org, 
portálu YouTube a dalších médií živě přenášeno celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé 
dospělé – pořad Face to Face se starším Quentinem L. Cookem. Staršího Cooka budou doprovázet 
církevní historikové Kate Holbrooková a Matt Grow. Tento pořad bude zaměřen na historii Církve 
a představí novou výpravnou historii s názvem Svatí. K účasti jsou zváni všichni mladí dospělí 
(ve věku 18–30 let) bez ohledu na to, zda jsou svobodní, nebo ženatí či vdané, a studenti, kteří do 
konce roku 2018 ukončí studium na střední škole či obdobné instituci.

Krátce po živém vysílání zasvěcujícího shromáždění bude na stránkách devotionals .lds .org 
a ysafacetoface .lds .org k dispozici jeho záznam. Záznam vysílání je možné z těchto stránek kdykoli 
přehrát či stáhnout. Seznam dostupných jazyků a další podrobnosti najdete v přiloženém rozpisu 
vysílání. Záznam ve všech schválených jazycích bude k dispozici nejpozději v sobotu 22. září 2018.

Určete prosím datum a čas sledování, které budou nejlépe vyhovovat mladým dospělým ve vaší 
oblasti. Na stránkách devotionals .lds .org jsou k dispozici materiály určené pro použití na sociálních 
sítích (grafické poselství neboli „mem“ a bannery pro Facebook a Twitter).

Název v originále: Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Czech. 16145 121

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=ces&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Živý přenos z Nauvoo v Illinois
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Rozpis církevního vysílání
Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé –  
pořad Face to Face se starším Quentinem L. Cookem
Neděle 9. září 2018
Délka programu: 1 hodina a 15 minut

Všeobecné informace
Čas pro sledování
Určete prosím datum a čas sledování,1 které budou nejlépe vyhovovat mladým dospělým ve vaší 
oblasti.

Informace pro specialistu kůlu na techniku
Toto vysílání je možné sledovat živě prostřednictvím církevního satelitního systému, stránek 
devotionals .lds .org a ysafacetoface .lds .org, portálu YouTube,2 a dalších médií. Následně je možné 
vysílání sledovat buď tak, že si je přehrajete nebo stáhnete ze stránek devotionals .lds .org či 
ysafacetoface .lds .org, nebo že si ho pustíte ze záznamu, který jste si pro pozdější sledování pořídili 
během živého vysílání, nebo že si zvolíte jednu z dalších možností příjmu vysílaného programu, 
které jsou uvedeny v tomto rozpisu.
Potřebujete‑ li pokyny týkající se toho, jak se připravit na satelitní vysílání, nebo potřebujete‑ li 
technickou podporu, podívejte se do dokumentu Informace o satelitním vybavení pro specialistu 
kůlu na techniku. Tento dokument má být umístěn poblíž satelitního přijímače.
Technické informace o satelitním přijímači, internetu či dalších zařízeních používaných pro příjem 
církevního vysílání ve sborových domech najdete na adrese mhtech .lds .org. Není‑ li na těchto 
stránkách k dispozici váš jazyk, může vám pomoci příslušná administrativní kancelář.
Poznámka: Pokud umíte anglicky, vyplňte prosím po skončení vysílání dotazník Broadcast Postevent 
Survey (dotazník je v současné době dostupný pouze v angličtině). Dotazník si zobrazíte tak, že 
přejdete na stránky mhtech .lds .org a vyhledáte broadcast survey.

Skryté titulky
V mnoha oblastech církevní satelitní systém umožňuje sledovat skryté titulky pro sluchově postižené. 
Skryté titulky jsou dostupné také na internetu pro elektronická zařízení, která je podporují. Pro tento 
pořad budou skryté titulky dostupné pouze v angličtině.

 1. Datum vysílání, čas i dostupné jazyky se mohou změnit. Aktualizované informace v angličtině najdete na adrese events .lds .org. 
Potřebujete‑ li aktualizované informace v jiných jazycích, obraťte se na příslušnou administrativní kancelář.

 2. Všechna jména produktů či společností nebo zařízení, loga, ikony, obrázky nebo design, na které se v tomto dokumentu odkazuje, jsou 
ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků a zde jsou použity pouze takovým způsobem, aby to bylo ve prospěch těchto vlastníků 
ochranných známek. Z uvedení, či neuvedení názvů produktů, služeb, společností, organizací, domovských stránek nebo webových adres 
v tomto dokumentu nevyplývá žádné sponzorství, schvalování, či neschvalování Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
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Kopírování videozáznamu
Videozáznam tohoto vysílání lze oprávněně kopírovat pouze pro použití v Církvi. Odborník 
kůlu na techniku může zhotovit kopii pro knihovnu každého sborového domu. Na štítek každého 
videozáznamu má umístit tyto údaje o autorských právech:

Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé –  
pořad Face to Face se starším Quentinem L. Cookem 
9. září 2018 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
Všechna práva vyhrazena.

Toto vysílání bude také archivováno na stránkách devotionals .lds .org a ysafacetoface .lds .org.

Živé vysílání
Živé vysílání je dostupné prostřednictvím církevního satelitního systému, na stránkách 
devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org a  mormonchannel .org, na kanále Mormon Channel 
v přehrávači Roku, na facebookové stránce The Church of Jesus Christ of Latter‑ day Saints, na 
facebookové stránce LDS Institutes of Religion a v mobilní aplikaci Mormon Channel.

Živé vysílání  MDT: Neděle 9. září 2018 – 18:00 3

 UTC: Pondělí 10. září 2018 – 00:00

Jazyky dostupné při živém vysílání prostřednictvím církevního satelitního systému, na stránkách 
devotionals .lds .org a ysafacetoface .lds .org a na kanále Mormon Channel v přehrávači Roku:
Americká znaková řeč 4

Angličtina (se skrytými titulky)
Francouzština
Portugalština

Španělština

Jazyky dostupné při živém video vysílání na facebookových stránkách The Church of Jesus Christ 
of Latter- day Saints a LDS Institutes of Religion:
Angličtina Portugalština Španělština

Jazyky dostupné při živém video nebo jen audio vysílání na stránkách mormonchannel .org a jazyky 
dostupné při živém video vysílání v mobilní aplikaci Mormon Channel:
Americká znaková řeč Angličtina (se skrytými titulky) Španělština

Čas živého vysílání je jediný čas, kdy bude zasvěcující shromáždění dostupné ve francouzštině, 
portugalštině a španělštině na kanále Mormon Channel v přehrávači Roku, a jediný čas, kdy bude 
dostupné ve španělštině na stránkách mormonchannel .org a v mobilní aplikaci Mormon Channel. 
Zasvěcující shromáždění lze sledovat na stránkách devotionals .lds .org a  ysafacetoface .lds .org 
v okamžiku živého vysílání a pak kdykoli později ze záznamu, a to v jazycích uvedených výše.

 3. Začátky programu jsou uváděny v horském letním čase (MDT) a v koordinovaném světovém čase (UTC). MDT je místní čas v Salt Lake 
City v Utahu, u kterého se uplatňuje letní posun času. UTC je mezinárodní standard času.

 4. Vysílání v americké znakové řeči (ASL) je dostupné v církevním satelitním systému pouze ve Spojených státech a v Kanadě. Vysílání v ASL 
se zaměřuje na toho, kdo tlumočí do znakové řeči, a řečníci na daném shromáždění jsou na obrazovce zobrazeni v malém okně. Angličtina 
se vysílá zároveň s ASL. Pokud potřebujete začít přijímat satelitní vysílání v ASL, obraťte se prosím alespoň dva týdny předem na svůj 
místní úsek správy budov – může být zapotřebí instalace dodatečného zařízení.



3

Rozpis vysílání: Celosvětové zasvěcující shromáždění – pořad Face to Face pro mladé dospělé

Archiv
Archiv je dostupný na stránkách devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org a mormonchannel .org, na 
kanále Mormon Channel v přehrávači Roku a v mobilní aplikaci Mormon Channel.

Video a pouze audio bude na stránkách devotionals .lds .org a ysafacetoface .lds .org archivováno 
v těchto jazycích:
Albánština
Americká znaková řeč
Arménština
Bulharština
Kambodžština
Kantonština
Cebuánština
Chorvatština
Čeština
Dánština
Nizozemština
Angličtina (se skrytými titulky)
Estonština
Fidžijština

Finština
Francouzština
Němčina
Maďarština
Indonéština
Italština
Japonština
Korejština
Lotyšština
Litevština
Malgaština
Mandarínština
Mongolština
Norština

Polština
Portugalština
Rumunština
Ruština
Samoánština
Španělština
Švédština
Tagalština
Tahitština
Thajština
Tongánština
Ukrajinština

Soubory z  živého video vysílání budou dostupné krátce po vysílání v  archivu na stránkách 
devotionals .lds .org a ysafacetoface .lds .org. Pouze audio soubory a další video soubory se do archivu 
přidají nejpozději v sobotu 22. září 2018. Textové soubory nebudou pro toto vysílání publikovány.

Jazyky dostupné ve video archivu na stránkách mormonchannel .org, na kanále Mormon Channel 
v přehrávači Roku a v mobilní aplikaci Mormon Channel:
Americká znaková řeč Angličtina (se skrytými titulky)

Během několika dnů od živého vysílání bude program přidán mezi videa v sekci Worldwide 
Devotionals for Young Adults na stránkách mormonchannel .org a do archivů na kanále Mormon 
Channel v přehrávači Roku a v mobilní aplikaci Mormon Channel.
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Další možnosti příjmu vysílaného programu
Televize a rozhlas
Toto vysílání bude dostupné živě (tam, kde je to možné) na různých televizních a rozhlasových 
stanicích po celém světě, včetně celoplošných, kabelových, satelitních a internetových stanic a stanice 
Mormon Channel HD Radio. Dostupnost si ověřte v programové nabídce stanic ve své oblasti nebo 
navštivte stránky mormonchannel .org nebo byutv .org, kde najdete více informací.

Mobilní aplikace Knihovna evangelia
Mobilní aplikace Knihovna evangelia (Gospel Library) je dostupná v  řadě jazyků pro různá 
elektronická zařízení včetně tabletů a chytrých telefonů s operačním systémem iOS (Apple) nebo 
Android. Potřebujete‑ li více informací, navštivte stránky mobile .lds .org nebo obchod s aplikacemi 
pro váš typ zařízení.
Video a pouze audio záznamy budou pro většinu dostupných jazyků k dispozici do jednoho měsíce 
od vysílání.

Podcasty
Podcasty jsou dostupné na adrese devotionals .lds .org.
Jazyky podcastů videa a podcastů pouze audia:
Dostupné jazyky si ověřte na stránkách devotionals .lds .org.


