
Máte už program na jarné prázdniny? 

Knižnica obce Hranovnica Vám ponúka aktívne a spoločensky využiť voľný čas v 

programe určenom mládeži,  rodičom a starým rodičom s deťmi. 
 

 

 

,,,,JJAARRNNÉÉ  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY  SS  KKNNIIŽŽNNIICCOOUU““  
 

 

 

Pondelok – 23. 2. - - -  

 

 

Utorok    – 24. 2. 1. Návšteva Tatranskej galérie v elektrárni v PP- jedinečná  výstava Salvadora 

   Daliho s programom s pracovníkov TG. 

   Odchod do PP  autobusom od Vikartoviec o 12.56. návrat – 14.36  

   Jedinečná výstava aj pre stredoškolákov a dospelých. Treba sa nahlásiť v knižnici do 

   23. februára. Prítomný bude pedagogický dozor. 

   Sponzorom vstupného na túto akciu je mikroregión ,,MAS Pramene“. 
 

              

Streda    – 25. 2. 1. Korčuľovanie na ľadovej ploche pri Aréne v PP odchod 9.30 autobusom do PP 

   návrat  o 12.00 Kravany. So sebou si vziať občerstvenie, kartičku poistenca, cestovné 

   na autobus. Treba sa prihlásiť sa vopred v knižnici  do 24. februára. Minim. 5 detí. 

     

   2. Od 14.00 do 16.00 hod. 

Zábavný program nápadité výmysly z kartóna v rámci rodinného festivalu, 
stavanie hradu, výrobu kráľovských korún, doplnkov pre princezné a princov, tvorenie 

spoločenských hier starší sa realizujú pri výrobe umeleckých diel z kartónu a papiera 

ajpodľa Salvadora Daliho. Diela budú použité pri Noci s Andersenom, Veľkonočnej 

nedeli a MDD. Prítomný bude pedagogický dozor. 

    

  

Štvrtok  – 26. 2. Od 14.00 hod. do 17.00 v Klube obce – Festival hier a hračiek. Môžete si priniesť aj 

   svoje hry. Spoločensko – herné podujatie, určené prioritne rodičom, deťom 

a mladým, ktorí sú ochotní vymeniť smartfón, tablet, či iné technol. zázraky za čas 

strávený v spoločnosti kamarátov pri jednom stole. Kolky, minigolf, IQ puzzle, activity,  

človeče nehnevaj sa, … 

    

     

Piatok   – 27. 2. Spoločný výlet do Vysokých Tatier električkou o 9.30 odchod do PP.  Príchod o 

   14.36 Vernár, alebo 16.20 Vernár. So sebou si vziať kartičku poistenca, občerstvenie, 

   cestovné asi – 3,- EUR, teplé oblečenie. Treba sa  nahlásiť vopred v knižnici 

   do 26. februára. Minimálne  20 ľudí – odchod za každého počasia. 

   Prítomný bude pedagogický dozor. 

 

 

Kto má záujem ísť do kina Cinemax na Babovřesky 3., alebo Jupiter na vzostupe v cene 3,50€ dňa 

24. 2.2015, treba sa vopred nahlásiť v knižnici čo najskôr. Možnosť výberu iného titulu. Minimum  20 ľudí.  
 

Tel.: 052 / 77 95 139 
 

Zmena programu vyhradená – podľa počasia! 


