Spoločnosť PROMETHEUS – združenie svetských humanistov
Klub Banská Bystrica

P O Z V Á N KA
Vážení priatelia, pozývame Vás na stretnutie členov a sympatizantov Banskobystrického klubu
Spoločnosti PROMETHEUS, ktoré sa uskutoční

v stredu 27. mája 2009
o 16:00 hod.

pri Hvezdárni na Vartovke v Banskej Bystrici, s týmto programom:
-

-

-

-

Príchod na Vartovku do 16:00 hod. (Tí, ktorým pracovné a iné povinnosti nebránia, a chcú sa
pokochať pohľadom na Banskú Bystricu a okolie Hvezdárne môžu prísť aj skôr, ale ani mierne
neskorší príchod na miesto nášho stretnutia nie je neprekonateľnou prekážkou)
Od 16:00 hod. priateľské posedenie pri ohníku spojené s opekaním špekáčikov, prípadne
iných vhodných požívatín. (Minimálne občerstvenie – pitný režim - zabezpečí Banskobystrický
Klub Spoločnosti Prometheus)
Od 17:30 premietanie astronomických filmov a beseda s pracovníkom hvezdárne.
Večerné pozorovanie Mesiaca a Saturna Na pozorovanie Mesiaca sú najlepšie podmienky
niekoľko dní okolo prvej štvrte, v máji tohto roku asi od 27. (24. 5. je nov a 31. 5. je prvá štvrť).
Okrem Mesiaca je v tomto období veľmi pekne pozorovateľný Saturn
Záver

Zároveň prosíme tých členov, ktorí nemajú uhradené členské príspevky, aby tak urobili na tomto
stretnutí. Takisto nás potešia dobrovoľné donácie našich sympatizantov.
Zároveň prosíme Tých členov a sympatizantov, ktorým zdravotné problémy neumožňujú dostaviť
sa „po svojich“, aby to bezodkladne oznámili kontaktným osobám uvedeným nižšie, aby sme sa
pokúsili zabezpečiť dopravu na miesto stretnutia od „Malej stanice“ motorovými vozidlami

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie ruší !!!
Tešíme sa na spoločné stretnutie
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