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Milé JASáčky, milí JASáci, 
 
srdečne Vás všetkých pozdravujeme a prajeme mnohoraké Božie požehnanie do vášho 
života i do života vašich rodín a vašich zborov.   
 

Nový termín stretnutia: 20. - 22. 5. 2022 
 
Pandémia zaskočila celý svet, aj nás. Pôvodný termín stretnutia JASu pri príležitosti jeho 50. 
výročia vzniku sme mali naplánovaný na 16.-18. 10. 2020. Tento termín sme z dôvodu 
pandémie presunuli na 13. - 15. 5. 2021. Žiaľ, ani tento termín nie je priechodný z toho istého 
dôvodu. Prípravný tím zrazu stál pred dilemou: „zrušíme stretnutie definitívne, alebo 
stretnutiu dáme ešte šancu?“  Rozhodli sme sa pre druhú alternatívu. Našli sme termín 
20. - 22. 5. 2022.  Pražský zbor tento termín odsúhlasil. Ďakujeme za ich ústretovosť. VV 
BJB v ČR a Rada BJB v SR nám potvrdili, že uvedený termín nekoliduje s ich plánmi na rok 
2022. Prosíme, aby ste si v prípade Vášho záujmu o stretnutie tento termín rezervovali. 
Pracovne sme zatiaľ stretnutie nazvali: JAS 50+. 

 

Stav príprav 
 
JASáci, ktorí sa zatiaľ na príprave stretnutia zúčastňovali: 
 

 Core team: Jan Titěra, Libor Mathauser, Jirka Boháček, Robert Pokorný, Dušan Uhrin, ... 

 Spolupracujúci bratia a sestry: Miloš Šolc, Jirka Lučan, Branislav Kráľ, Ester 
Jankovičová, Milan Uhrin, Ján Kadlečík, Mirka Vašinová, Zdeněk Pospíšil, Július Šramo, 
Viera Šinková, Vladimír Ira, Miroslav Kolařík, Pavol Makovíny, Ľuboš Hlavsa, Milan 
Hudec, Lýdia Bodnárová a mnohí iní.       

 
Prípravy na stretnutie pokračujú. Rozdelili sme ich na niekoľko oblastí.  
 

a) Zborník zo života a služby JASu. Toto je ešte len pracovný názov. Jednotlivé 
príspevky sú už napísané, chýbajú už len nejaké drobnosti. Ukončuje sa ich jazyková 
a štylistická úprava. Zborník popisuje život i službu JASu v jeho jednotlivých 
vývojových etapách. Máme vybrané i množstvo fotografií. Dohodnutá je aj grafika 
i tlač zborníka. Radi by sme ho už tento rok vydali.    

b) Databáza piesní JASu. Bude obsahovať všetky piesne, ktoré boli v priebehu 
existencie JASu spievané. Databáza piesní bude k dispozícii len v elektronickej 
podobe. 

c) Spevník JAS 50+. Spevník bude obsahovať piesne, ktoré by sme na prípadnom 
stretnutí spievali. Bude mať kvalitnú grafickú úpravu. Časť piesní je už spracovaná. 
Spevník bude k dispozícii v elektronickej i tlačenej podobe.  

d) Program stretnutia. Máme pripravený predbežný program stretnutia, samozrejme 
prejde ešte úpravami. Budeme dbať, aby bol dostatočný priestor na spoločné 
spomienky, nácvik, spoločnú službu, aj na spontánne neformálne osobné rozhovory.  

e) Ozvučenie. Máme dohodnutých zodpovedných bratov, ktorí s technikmi domáceho 
zboru a inými technikmi a zvukármi zabezpečia kvalitný zvuk. 

f) Video prezentácia a video dokument.  Máme dohodnutých zodpovedných bratov, 
ktorí v primeranej dĺžke a kvalite zabezpečia video prezentáciu zo života a služby 
JASu v priebehu celej jej existencie i video dokument zo stretnutia.  

g) Občerstvenie. Túto službu má na starosti domáci zbor.  
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Databáza členov JASu.  
 
Už mesiace budujeme databázu bývalých i súčasných členov JASu. Jedná sa o vedúcich 
JASu, spevákov, hudobníkov, zvukárov, iný „obslužný personál“ JASu a tých manželských 
partnerov, ktorý sa so svojimi partnermi pravidelne zúčastňovali stretnutia JASu ako 
podporovatelia.  
 
K mnohým aktuálnym kontaktom sa nevieme dostať. Chýba nám ešte cca 1/4 emailových 
adries. Potrebujeme ich na priamu komunikáciu s JASákmi. K získaným  kontaktom bude 
mať prístup len prípravný tím a ich blízki spolupracovníci rešpektujúci GDPR.  Bude 
pre nás veľkou pomocou, ak okrem emailových adries budeme mať na začiatok aj iné údaje, 
ide hlavne o:  
1) aktuálnu, prioritne súkromnú a bežne používanú emailovú adresu (veľmi dôležitý údaj).   
2) prioritne aktuálne číslo mobilného telefónu, prípadne číslo pevnej linky; Tvar čísla 

mobilu: 00 42X XXX XXX XXX (dôležitý údaj).   
3) Mesto (obec) / zbor (vítaný údaj).  
4) Meno, resp. nemá dirigentov, v období ktorého v JASu pôsobili (vítaný údaj). 

 
PROSBA O POMOC 

 

1) Ak je to z vašej strany možné, prosíme o urgentné zaslanie overených aktuálnych 
kontaktov na tých JASákov, na ktorých nemáme dosah. Je korektné, ak si od nich na 
tento úkon vypýtate súhlas. Menoslov JASákov, na ktorých nemáme kontakt posielame 
v priloženej prílohe. Prosíme, kontaktné údaje (s prípadnými poznámkami) posielajte 
v samostatnom e-maili čo najskôr na emailovú adresu: jas50@baptist.sk . Do 
„predmetu“ emailu prosíme napíšte: „KONTAKTY NA JASÁKOV“ 

 
2) Prosíme, na uvedenú e-mailovú adresu nám dajte vedieť v samostatnom e-maili aj váš 

prípadný záujem pomôcť v príprave stretnutia v akejkoľvek forme. Prosíme, uveďte čoho 
sa vaše ponúkaná pomoc týka. Do „predmetu“ emailu prosíme napíšte: „PONUKA 
POMOCI“ 

 
Rešpektovaním hore uvedených inštrukcií nám pomôžete sa rýchlo orientovať v stovkách 

emailov    

 
 
PRIEBEŽNÉ INFORMÁCIE 

 Priebežné informácie o stretnutí nájdete na stránke: https://www.baptist.sk/jas50/  

 Ak máte záujem o aktualizované informácie o tomto stretnutí JASákov na FB, požiadajte 
prosím o pridanie do uzavretej FB skupiny s názvom „Jasáci“:   
https://www.facebook.com/groups/472400536749717/  

 
Ak nám situáciu výrazne neskomplikuje pandémia, termín zverejnenia záväzných prihlášok 
bude pravdepodobne január 2022.   
 
Prosíme o modlitby za Božie vedenie i múdrosť pri príprave stretnutia i požehnanie 
samotného stretnutia, 
 
za prípravný tím 

Dušan Uhrin  
 
 
Kontakt:  Mobil: 00 421 948 483 648;   Email: uhrind@gmail.com 

mailto:jas50@baptist.sk
https://www.baptist.sk/jas50/
https://www.facebook.com/groups/472400536749717/

