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Milí členova 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. 
 
Stretnutie bude akceptovať protiepidemiologické opatrenia, ktoré budú v tej dobe 
platiť v Českej republike. Máme nádej na zlepšenie pandemickej situácie, počítame 
s postupným uvoľňovaním obmedzení.  
 
Napriek tomu prosíme o modlitby za priaznivý epidemiologický vývoj a zdarnú 
prípravu. Rezervujte si uvedený víkend na stretnutie. Zároveň buďte pripravení 
pružne reagovať aj na prípadný nepriaznivý epidemiologický vývoj. 
 
Mnohí ste pevne rozhodnutí sa stretnutia zúčastniť. Vás, ktorí váhate, 
povzbudzujeme k účasti. Vás, ktorí ste ani neuvažovali o účasti prosíme o prípadné 
prehodnotenie vašich postojov. Veríme totiž, že nás Boh chce aj prostredníctvom 
tohto stretnutia osobne povzbudiť a požehnať. Buďte toho súčasťou. 
  
Registrácia bude zverejnená na web stránke od 15. 3. 2022 do 15. 4. 2022. 
Účastníci registrovaní po tomto termíne si budú musieť stravovanie zabezpečovať 
sami, pravdepodobne ich to vyjde drahšie. Pripravujeme pre vás aj ponuku 
ubytovania priamo v prihláške, ktorú ale ukončíme po vyčerpaní kapacity. 
 
Pri spustení registrácie dostanete e-mailom program stretnutia a ďalšie informácie, 
týkajúce sa samotného stretnutia (ubytovania, stravovania, prihlasovania, storno 
podmienok a iné). Tieto informácie nájdete od termínu spustenia registrácie  aj na 
webových stránkach BJB v ČR a SR.  Pozorne sledujte svoje e-mailové schránky 
a webovú stránku https://www.baptist.sk/jas50, aby ste neprišli o dôležité informácie. 
 
Dôležité doplňujúce informácie: 

 Prosíme, prihláste sa hneď, ako to bude pre vás možné. Je to mimoriadne 
dôležité pre kvalitnú prípravu stretnutia. Dirigenti potrebujú vedieť počet 
spevákov, s ktorými môžu pri nácvikoch a vystúpeniach počítať.  

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

 Účastnícky poplatok bude cca: 300 Kč / 12 €. 

 Orientačná cena ponúkaného, ale kapacitne limitovaného ubytovania je 560,- Kč / 
22,- € (vrátane raňajok). Aj z tohto dôvodu vám odporúčame skorú registráciu. 
 

https://www.baptist.sk/jas50


Publikácia Fenomén JAS 
 
Máme pre vás radostnú správu. Príprava publikácie o vzniku, živote a službe 
spevokolu JAS s názvom Fenomén JAS je vo finálnej fáze. Bude k dispozícii už na 
stretnutí v Prahe.  
 
Pre objednávku tlače sme počet publikácií odhadli na 700 ks. Publikáciu si budete 
môcť objednať a zaplatiť v rámci registrácie a dostanete ju na stretnutí v Prahe. 
V prípade veľkého záujmu bude možné urobiť dotlač. Cena publikácie potom bude 
závisieť od počtu 2. vydania a môže byť vyššia.  
 
Základné informácie o publikácii: 

 plne farebná publikácia, mäkká väzba,  

 formát B5 (176 x 250 mm), rozmer medzi A5 a A4, 

 odhadovaný počet strán 260, 

 popísaných je 5 rôznych období JASu,  

 základné informácie o dirigentoch a informácie o nahrávkach,   

 príspevky od 12-tich autorov, 

 viac ako 150 fotografií, 

 informácie, ktoré sa nikde inde nedočítate,  

 cena cca 10 €, resp. 250 Kč, prípadná dotlač bude drahšia. 
 
Všetky informácie a link na registráciu nájdete na: https://www.baptist.sk/jas50 
Informácie na stránke stále aktualizujeme, prosíme, priebežne sledujte túto stránku. 
 
Prípadné otázky adresujte na emailovú adresu: jas50@baptist.sk  
 
 
 
Prípravný tím stretnutia: 
 
Jirka Boháček, Branislav Kráľ, Libor Mathauser,  
Robert Pokorný, Jan Titěra, Dušan Uhrin 
 
Redakčná rada publikácie: 
 
Jiří Boháček, Vladimír Ira, Ester Jankovičová (Krišková), Branislav Kráľ,  
Libor Mathauser, Robert Pokorný, Zdeněk Pospíšil, Jan Titěra, Dušan Uhrin 
 
Dirigenti (chronologicky podľa obdobia): 
 
Miloš Šolc, Libor Mathauser, Jiří Lučan,  
Ester Jankovičová (Krišková), Milan Uhrin, Branislav Kráľ 

https://www.baptist.sk/jas50
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