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Milí členovia JASu,  
 
srdečne vás pozdravujeme. Posielame vám dôležité informácie súvisiace so 
stretnutím JASu v Prahe a s pripravovanou publikáciou s názvom „Fenomén JAS“. 
Prosíme o pozorné prečítanie každého slova tohto e-mailu.  
 
 

Jubilejné stretnutie členov JASu 
 
Stretnutie sa uskutoční 20. - 22. 5. 2022 v modlitebni BJB Praha - Vinohrady. 

 Prosíme, rezervujte si uvedený víkend na stretnutie a príďte. Veríme totiž, že nás 
Boh chce aj prostredníctvom tohto stretnutia osobne povzbudiť a požehnať.  
Buďte toho súčasťou. 

 Prosíme o modlitby za priaznivý epidemiologický vývoj a zdarnú prípravu. 

 Stretnutie bude akceptovať protiepidemiologické opatrenia, ktoré budú v tej dobe 
platiť v Českej republike.  

 
Registrácia bude zverejnená na web stránke od 15. 3. 2022 do 15. 4. 2022.  

 Pripravujeme pre vás aj ponuku ubytovania v Prahe. Bude uvedená priamo 
v prihláške a ukončená po vyčerpaní voľnej kapacity. 

 Pri spustení registrácie dostanete e-mailom informácie týkajúce sa samotného 
stretnutia i registrácie. Nájdete ich aj na webovej stránke (viď. príloha).  

 
Dôležité doplňujúce informácie: 

 Prihláste sa hneď, ako to bude pre vás možné. Dirigenti potrebujú vedieť počet 
spevákov, s ktorými môžu pri nácvikoch a vystúpeniach počítať.  

 Veľmi vás všetkých prosíme, aby ste na stretnutí boli od začiatku (program začína 
v piatok v 18:00 hod.), až do konca (v nedeľu v cca 12:00 hod.). Neskorým 
príchodom a predčasným odchodom prídete o neopakovateľný čas.  

 Účastnícky poplatok bude cca: 300 Kč / 12 €. 

 Cena ponúkaného ubytovania je 560,- Kč / 22,- €, (vrátane raňajok). Aj z tohto 
dôvodu vám odporúčame skorú registráciu. 

 Pripravujeme publikáciu o vzniku, živote a službe JASu s názvom „Fenomén 
JAS“. Na stretnutí v Prahe už bude k dispozícii. Viac informácii nájdete v prílohe 
tohto e-mailu. 

  
Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. 
 
 
Prípravný tím:  
 
Jirka Boháček, Branislav Kráľ, Libor Mathauser,  
Robert Pokorný, Jan Titěra, Dušan Uhrin 


