PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

JÚL 2017
KINO KULTÚRA
Štvrtok 29.6./2D o 17:00 hod.
Piatok 30.6./2D a sobota 1.7./2D o 15:00 a 17:30 hod.
(v sobotu 1.7. pred predstavenim od 14:00 maľovanie na tvár)
Nedeľa 2.7. o 15:00/2D a 17:30 hod./3D
Pondelok 3.7./3D o 17:00 hod.
Utorok 4.7./2D o 19:00 hod.
Streda 5., štvrtok 6., piatok 7., sobota 8., nedeľa 9., utorok 11. a streda 12.7. o 17:15 hod./2D
JA, ZLODUCH 3 /DESPICABLE ME/
Je dobré byť zlý.
Najväčší svetový zloduch Gru a jeho žltí mimoní pomocníci sa vracajú v novom dobrodružstve. A budú
čeliť nemenej rafinovanému zločincovi menom Baltazar Bratt. Našťastie má Gru aj ďalších pomocníkov
– agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístok: Margo, Edith a Agnes.
Réžia: P. Coffin, K. Balda
Animovaná komédia, 96 min., U, USA, SD, 2D projekcia/4€, 3D projekcia/6€,
v pondelok 3D projekcia/5€
Štvrtok 29.6. o 19:30 hod.
Piatok 30.6. a sobota 1.7. o 20:00 hod.
NA PLNÝ PLYN /OVERDRIVE/
Čas sa kráti...
Film rozpráva príbeh dvoch bratov (Scott Eastwood a Freddie Thorp), ktorí na objednávku kradnú
najdrahšie luxusné autá. Kvôli novej objednávke - miliónovému Bugatti z roku 1937 - musia vycestovať
až do Francúzska. Ich plán však nevyjde a oni sa dostanú do rúk majiteľa auta, miestneho zločineckého
bossa. Aby si zachránili život, musia pre neho ukradnúť najobľúbenejšie auto jeho úhlavného nepriateľa
- Ferrari 250 GTO z roku 1962. Réžia: A. Negret
Thriller, akčný, 94 min., MP15+, FR, ST, 2D projekcia/4€
Nedeľa 2.7. o 20:00 hod.
Pondelok 3. a streda 5.7. o 19:30 hod.
BRLOH /THE HOUSE/
Keď sa stali rodičmi, dali si záväzok, podporovať sny svojej dcéry. Keď im došli peniaze,
vymysleli spôsob, ako rýchlo zarobiť na jej školné.
Keď Scott a Kate Johansenovci (W. Ferrell a A. Poehler) zistia, že stratili finančný fond na vysnívané
štúdiá svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda (J. Mantzoukasa) zriadiť si v jeho dome
nelegálne súkromné kasíno. Napriek pochybnostiam sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi dariť,
príjmy rýchlo stúpajú, čo nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množstvo
vtipných i akčných príhod privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity.
Réžia: A. J. Cohen
Komédia, 88 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Štvrtok 6./2D, piatok 7./3D, sobota 8./2D a nedeľa 9.7./2D o 19:30 hod.
SPIDER- MAN: NÁVRAT DOMOV /SPIDER- MAN HOMECOMING/
V očakávanom filme o obľúbenom marvelovskom superhrdinovi sa predstaví
talentovaný Tom Holland ako Peter Parker snažiaci sa zosúladiť bežný stredoškolský
život s povinnosťami superhrdinu.
Po skúsenosti s Avengermi sa vracia domov k tete May a jeho mentorom sa stáva Tony Stark alias
Iron Man. Na scéne sa však objaví nová hrozba menom Vulture, ktorá môže zničiť všetko, čo je Petrovi
tak drahé... Réžia: J. Wats, hrajú: T. Holland, R. Downey Jr., M. Tomei, J. Favreau...
Akčný, dobrodružný, 130 min., MP12+, USA, SD, 6.7./ČT, 2D projekcia/4€, 3D projekcia/6€

Utorok 11. a streda 12.7. o 19:30 hod.
47 METROV /47 METERS DOWN/
Hovorí sa, že dovolenka je perfektnou príležitosťou vyskúšať nové veci, zažiť niečo celkom
odlišné od monotónnosti každodenného života.
Práve tak presvedčila Kate svoju sestru Lisu, aby sa nechali ponoriť niekoľko stôp pod hladinu oceánu
v kovovej klietke a stretli sa tvárou v tvár so žralokom belasým…
Réžia: J. Roberts, hrajú: M.Moore, C. Holt, M. Modine, Y. Gellman, S. Segura…
Horor, thriller, 87 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Štvrtok 13./2D a piatok 14.7./3D o 17:30 hod.
Sobota 15./2D a nedeľa 16.7./2D o 19:30 hod.
VOJNA O PLANÉTU OPÍC /WAR FOR THE PLANET OF THE APES/
Za slobodu, za rodinu, za planétu.
Po predchádzajúcich filmoch Zrodenie Planéty opíc a Úsvit planéty opíc prichádza tretia
kapitola z dejín boja o Zem. Pôjde v nej o boje medzi ľuďmi a ľudoopmi, o vojnu o to, kto sa stane
vedúcim druhom primátov, ktorý bude určovať ďalší osud tých druhých – porazených.
Réžia: M. Reeves, Hrajú: W. Harrelson, J. Greer, A. Serkis, S. Zahn...
Akčné sci-fi, 143 min., MP12+, USA, 2D projekcia/ST, 3D projekcia/ČT, 2D projekcia/4€,
3D projekcia/6€
Štvrtok 13. a piatok 14.7. o 20:15 hod.
AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM /HOW TO BE A LATIN LOVER/
Dámy, pozor! Plážový inžinier prichádza!
Odvážnu, bláznivú a zvodnú letnú komédiu zdobia sexbomby dvoch generácií. Mexická kráska
S. Hayek a sexuálny symbol šesťdesiatych rokov, legendárna R. Welch. Pánske pokolenie ju ale
napriek tomu príliš neocení. Hlavným hrdinom je totiž zhrdzavený playboy za zenitom, ktorého pokusy
vrátiť sa po rokoch ako obávaný dobyvateľ ženských sŕdc a peňaženiek už neprebúdza libido, ale skôr
súcit a úsmevy. A obe krásavice mu pekne podkúria.
Réžia: K. Marino, hrajú: E. Derbez, K. Bell, S. Hayek, R. Welch....
Komédia, 115 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 15.7. o 17:15 hod.
JA, ZLODUCH 3 /DESPICABLE ME/
Je dobré byť zlý.
Najväčší svetový zloduch Gru a jeho žltí mimoní pomocníci sa vracajú v novom dobrodružstve. A budú
čeliť nemenej rafinovanému zločincovi menom Baltazar Bratt. Našťastie má Gru aj ďalších pomocníkov
– agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístok: Margo, Edith a Agnes.
Réžia: P. Coffin, K. Balda
Animovaná komédia, 96 min., U, USA, SD, 2D projekcia/4€
Nedeľa 16. a pondelok 17.7. o 17:00 hod.
AUTÁ 3 /CARS 3/
Legendárny pretekár Blesk McQueen z ničoho nič zistí, že ho nová generácia pretekárskych
áut poslala mimo závodnú dráhu, ktorú nadovšetko miluje.
Naspäť do hry mu môže pomôcť len mladá automechanička Cruz Ramirezová, ktorá však sama
pomýšľa na víťazstvo a inšpirácia od Doktora Hudsona Horneta. Slávny pretekár s číslom 95 musí
v Zlatom pieste všetkým dokázať, že nepatrí do starého železa.
Réžia: B. Fee
Animovaný, komédia, 100 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/4€
Utorok 18. a streda 19.7. o 19:30 hod.
LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO /EVERYTHING, EVERYTHING/
Riskuj všetko ...pre lásku.
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Nič iné totiž robiť nemôže. Jej imunita nedokáže bojovať
s vonkajším svetom, a preto je stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba
matka a ošetrovateľka. Všetko sa zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné
auto a vystúpi z neho Olly v čiernom tričku. Keďže sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť,
začnú si vymieňať e-maily. Madeline si čoskoro uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu
všetko risknúť…
Réžia: S. Meghie, hrajú: A. Stenberg, N. Robinson, N. Rose, T. Hickson...
Romantický, 96 min., USA, ČT, MP12+, 2D projekcia/4€

Štvrtok 20./2D, piatok 21./2D a sobota 22.7./3D o 17:00 hod.
Pondelok 24.7./2D o 19:30 hod.
VALERIAN A MESTO TISÍCICH PLANÉT /VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND
PLANETS/
Veľkolepá adaptácia ikonického komiksového románu pod taktovkou režisérskeho mága Luca
Bessona.
Valerián (D. DeHaan) a Laureline (C. Delevingne) sú špeciálni vládni agenti v ľudských teritóriách, ktorí
kontrolujú dodržiavanie poriadku naprieč svetom. Valerián sa však nechá uniesť viac než
profesionálnym prístupom ku svojej kolegyni a to túžbou po romániku. Laureline poznajúc jeho „pestrú“
minulosť a uznávajúc tradičné hodnoty, ho odmieta. Na základe rozkazu veliteľa (C. Owen) sú odvelení
na misiu do dych berúceho medzigalaktického mesta Alfa. Alfa je rozpínajúca sa metropola,
ovplyvnená tisíckami rôznych špecifík zo všetkých štyroch strán sveta. 17 miliónov obyvateľov Alfy
prispieva svojim talentom, umom, technológiami k dobru pre všetkých. Nanešťastie, nie každý z Alfy
uznáva tie isté hodnoty, v skutočnosti neviditeľné sily tvrdo pracujú na tom, aby dostali ľudstvo do
veľkého nebezpečenstva.
Sci-fi, 137 min., MP12+, FR, SD, 2D projekcia/4€, 3D projekcia/6€
Štvrtok 20., piatok 21., sobota 22., nedeľa 23. a utorok 25.7. o 19:30 hod.
DUNKIRK
Prvý film kultového anglického režiséra Ch. Nolana (Insomnia, Batman začína, Temný rytier,
Počiatok, Interstellar) založený na reálnych historických udalostiach.
Operácia Dynamo bola hromadnou evakuáciou vyše 330 tisíc Nemcami obkľúčených spojeneckých britských, francúzskych a belgických - vojakov z pláží a prístavu francúzskeho mesta Dunkerque.
Prebehla medzi 27. májom a 3. júnom v roku 1940.
Hrajú: T. Hardy, C. Murphy, A. Barnard, H. Styles, K. Branagh, M. Rylance…
Akčný, vojnový, dráma, 120 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Nedeľa 23.7. o 17:15 hod.
JA, ZLODUCH 3 /DESPICABLE ME/
Je dobré byť zlý.
Najväčší svetový zloduch Gru a jeho žltí mimoní pomocníci sa vracajú v novom dobrodružstve. A budú
čeliť nemenej rafinovanému zločincovi menom Baltazar Bratt. Našťastie má Gru aj ďalších pomocníkov
– agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístok: Margo, Edith a Agnes.
Réžia: P. Coffin, K. Balda
Animovaná komédia, 96 min., U, USA, SD, 2D projekcia/4€
Štvrtok 27., piatok 28. a sobota 29.7. o 19:00 hod.
BABY DRIVER
Akčné krimi E. Wrighta rozpráva príbeh hudbou posadnutého mladíka menom Baby, ktorý robí
šoféra bankovým lupičom.
Nie každá lúpež však prebieha podľa predstáv, a tak sa Baby čoskoro dostane do problémov.
Hrajú: A. Elgort, L. James, J. Foxx, J. Hamm...
Thriller, akčný, krimi, komédia, 113 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Piatok 28., sobota 29. a nedeľa 30.7. o 17:00 hod.
„BOCIAN“ RIŠKO
Leť za svojim snom.
Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrabcovi, ktorý žije ako bocian a myslí si, že je bocian. Má
svojráznych kamarátov - sovu Oľgu a papagája Kikiho, s ktorými sa vydáva na let do Afriky. „Bocian“
Riško je zábavný a chvíľami dojemný dobrodružný animák pre celú rodinu.
Animovaný, rozprávkový, 84 min., MP, Nórsko/ Lux./ DE/Belg., SD, 2D projekcia/4€
Nedeľa 30.7. o 19:00 hod.
DUNKIRK
Prvý film kultového anglického režiséra Ch. Nolana (Insomnia, Batman začína, Temný rytier,
Počiatok, Interstellar) založený na reálnych historických udalostiach.
Operácia Dynamo bola hromadnou evakuáciou vyše 330 tisíc Nemcami obkľúčených spojeneckých britských, francúzskych a belgických - vojakov z pláží a prístavu francúzskeho mesta Dunkerque.
Prebehla medzi 27. májom a 3. júnom v roku 1940.
Hrajú: T. Hardy, C. Murphy, A. Barnard, H. Styles, K. Branagh, M. Rylance…
Akčný, vojnový, dráma, 120 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€

Pondelok 31.7. o 19:30 hod.
V UTAJENÍ /UNLOCKED/
Aby odvrátili hrozbu, musia odhaliť zradcu.
Špičková agentka americkej CIA Alice Racine je po nevydarenej akcii preradená do londýnskej
kancelárie. Po dlhom čase ju kontaktujú bývalí nadriadení, pretože sa dozvedeli o zvýšenej aktivite
v prostredí radikálnych militantných skupín. Alice sa podarí lokalizovať hlavného podozrivého, ale
počas jeho výsluchu príde na to, že ju niekto podviedol a von unikli prísne tajné informácie. Zrazu sa
ona sama ocitá v ohrození a musí urobiť všetko preto, aby zabránila pripravovanému útoku na Londýn.
Preteky s časom začínajú....
Réžia: M. Apted, hrajú: N. Rapace, O. Bloom, J. Malkovich, M.Douglas...
Akčný, thriller, 98 min., MP15+, GB, 2D projekcia/4€

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a v Informačnom centre.
Informačné centrum:
Po-Pi od 08:00 do 18:00, Sobota: 08:00 – 12:00, Nedeľa: 14:00 – 18:00
Tel: 044 / 432 10 96
Pokladňa kina každý deň hodinu pred začiatkom predstavenia, Tel: 044 / 431 36 36
Online predaj na stránke http://www.kino.ruzomberok.sk/
Rezervácie na kultúrne podujatia trvajú 48 hodín.
Rezervácie na filmové projekcie končia 30 minút pred predstavením.

KULTÚRNE PODUJATIA
30.06.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: ŠTRUKTÚRY FLÓRY
Večerný ateliér pre dospelých.
Pripravili sme pre vás ateliér zameraný na prácu so štruktúrou flóry v rôznych mierkach s vytvorením voľnej kompozície.
Zameriame sa na kompozičné, proporčné a tvarové hodnoty jednotlivých prvkov.
Materiál: akvarel, tuš, papier.
Kontakt: Mgr. Jozef Matuška, 044/245 21 11, jozef.matuska@sng.sk Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
30.06.2017

ihrisko ZŠ Zarevúca v Ružomberku

16:00

HURÁ NA PRÁZDNINY
Okresná organizácia Smer-SD pozýva všetky deti i dospelých na zábavno - športové popoludnie.
Tešiť sa môžete na:
- rôzne zábavné súťaže pre deti, dospelých i seniorov, výborný guláš a občerstvenie
30.06.2017

Motel Ranč v Černovej

19:00

COUNTRY ZÁBAVA
Motel Ranč vás pozýva na Country zábavu.
Hrá: country skupina Steps Vstup zdarma
Info: 0905 864 285
01.07.2017

Hrabovo, Malinô Brdo

10:00 – 15:00

LETOKRST 2017: MIMONI V HRABOVE
Pozývame vás na privítanie leta v Hrabove.
- mimoni, mimoňské doplnky, mimoňské diplomy
Hrabovo: skákacie hrady, súťaže pre deti, maľovanie na tvár, bezplatné diagnostické merania, hudba a moderátor
- v čase od 12:00 do 13:00 lanovka pre peších za 1,00€
Apres Ski Bar Malinô Brdo: animátori s programom pre deti
Májekova chata Malinô Brdo: živá hudba, guláš a občerstvenie
01.07.2017

Hrabovo

10:00 – 16:00

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA RÁDIOM RIADENÝCH PLACHETNÍC
TRIEDY RG65
KLOM Likavka a KLM Ružomberok vás pozývajú na Majstrovstvá Slovenska rádiom riadených plachetníc triedy RG65.
01.07.2017

Areál Penziónu Motýľ v Liptovskej Teplej

13:00

10ROKOV PENZIÓNU MOTÝĽ
Penzión Motýľ vás pozýva na oslavu 10. výročia svojho vzniku.
Dovolili sme si pre vás pripraviť skvelú akciu plnú zábavy, hudby a súťaží o fantastické ceny. Pódium, na ktorom budú
prebiehať všetky vystúpenia, bude postavené na zadnom parkovisku Penziónu Motýľ. Okrem kapiel, ktoré budú vystupovať,
Vás budú počas celého dňa zabávať animátori. Pre deti máme pripravené rôzne detské atrakcie a súťaže o sladkosti.
Neskôr podvečer si aj všetci dospelí budú môcť zasúťažiť o ceny od našich sponzorov a partnerov. V hre bude napríklad aj
vyhliadkový let lietadlom, auto s plnou nádržou na víkend, vstupenky do nášho wellnessu alebo rôzna elektronika či iné
skvelé ceny. Tak isto bude pripravené množstvo skvelého jedla a pitia v našich bufetoch. Prídte teda osláviť naše
narodeniny s nami. Tešíme sa na Vás.
Účinkujú: The Priester Sisters, Slovak Tango, Ružomberské umenie tanca Follow The Beat (Jakub Prístupa), Folklórna
skupina Ostrô, Milan Kubačka a vnuk, Folklórny súbor Liptov
Vstup zdarma
01.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: TAPI-SÉRIE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých.
V júli zaostríme na okraje Fullových tapisérií a zhotovíme z nich šperky. Nie z originálov, uviažeme si vlastné. Naučíme sa
niekoľko typov uzlov a základy techniky macramé. Zamacráme na tom.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11. Objednajte sa vopred.
Vstupné: 2,00€ dospelý / 1,00€ dieťa, v cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
02.07.2017

Hrabovo

10:00 – 16:00

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA RÁDIOM RIADENÝCH PLACHETNÍC
TRIEDY MICRO MAGIC
KLOM Likavka a KLM Ružomberok vás pozývajú na Majstrovstvá SR rádiom riadených plachetníc triedy Micro Magic.

02.07.2017

Liptovské Sliače (pri kostole vo Vyšnom Sliači)

13:00

IX. HASIČSKÉ DEDIČSTVO
Občianske združenie Dráčik a Obec Liptovské Sliače vás pozývajú na IX. ročník ojedinelej pohárovej súťaže
historických hasičských motorových striekačiek PPS-8.
Príďte objaviť a zaspomínať si na krásu hasičského športu minulého storočia.
Pohárová súťaž je organizovaná za účelom zachovania tradičných hasičských ukážok z druhej polovice minulého storočia
ako to prevádzali naši otcovia a starí otcovia. Cieľom tejto akcie je zachovať krásu vtedajšieho hasičského športu,
spropagovať mladšej generácii historickú techniku a v neposlednom rade zabaviť sa a utužiť kolektív medzi kolegami
hasičmi.
Predpokladaný časový harmonogram:
13:00 – 13:30 prezentácia družstiev
13:30 – 13:45 otvorenie súťaže
14:00 – 16:00 plnenie disciplíny
16:30 vyhodnotenie a ukončenie súťaže
Prihlášky: Uprednostňujeme telefonické prihlásenie družstva najneskôr do 28.06.2017 na tel. čísle 0905 583 668 (Caban).
Prihlášku s menným zoznamom súťažiacich a ich podpismi vyplní súťažné družstvo pred zahájením súťaže pri prezentácii.
Družstvo: Tvorí maximálne 8 členov, resp. členiek /družstvo môže byť aj zmiešané/. Minimálny počet v družstve môže byť
5 členov. Nižší počet členov je na úkor daného družstva a nezohľadňuje sa pri hodnotení.
Disciplína: Požiarny útok s vodou – „1 pokus“
Štartovné: 7,00€ / 1 družstvo (platí sa pri prezentácii družstva)
02.07.2017

Vlkolínec

14:30

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Pozývame vás na slávnostnú svätú omšu k sviatku Navštívenia Panny Márie.
Odpustová slávnosť sa začne o 14:30 pobožnosťou sv. ruženca a o 15:00 začne slávnostná svätá omša.
03.07.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie siedmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
06.07.2017
Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku
13:00 - 15:00

FILMISÁŽ A VJ PARTY
Prezentácia animácie vytvorenej deťmi počas letného denného tábora Fullakuk.
Animácia k skladbe z produkcie Walter Schnitzelsson. Hudba, video, tanec, letná zábava.
Vstup zdarma
06.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: STRÝČKO TONY, TRAJA BLÁZNI A TAJNÁ SLUŽBA
V spolupráci s KineDok sa zapájame do alternatívnej distribúcie kreatívnych dokumentov.
Premietanie animovaného dokumentu, ktorý v Bulharsku vyvolal nadšenie, ale aj kontroverznú vlnu súvisiacu s odhalením
mocenských hier a intríg na pozadí slávnej bulharskej animácie. Príbeh o štátnej kontrole a korupcii v dobách komunizmu,
pred ktorým nebolo možné ochrániť svet autorskej spolupráce a tvorivosti. Film mal v kinách rekordnú návštevnosť
a vyvolal vlnu kontroverzií.
Réžia: Mina Mileva, Vesela Kazakova, 2014, 86 min, pôvodné znenie: bulharsky, anglické titulky.
Vstupné: 1,00€
07.07.2017

Motel Ranč v Černovej

19:00

VEČER SO ŽIVOU HUDBOU: MIŤO BOMBA
Motel Ranč vás pozýva na večer so živou hudbou.
Hrá: Miťo Bomba
Vstup zdarma Info: 0905 864 285
08.07.2017

Rojkov

10:00

DETSKÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ A TANEČNÁ ZÁBAVA

Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov vás pozýva na detskú hasičskú súťaž a tanečnú zábavu pod hviezdami.
08.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

RUČNE STRUČNE: FULLANÁRAMOK
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých.
Počas dielne ušijeme, vyšijeme, obšijeme vlastný náramok. Inšpirujeme sa ilustráciami Ľudovíta Fullu.
Kontakt: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
Vstupné: 2,00€ dospelý / 1,00€ dieťa
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.

14:30 – 16:30

10.07.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
12.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 12:00

V GALÉRII ČÍTAME DEŤOM
Neviete kam s deťmi? Sem s nimi, budeme si čítať v expozícii, v záhrade.
Na TULIvakoch bude útulne. U nás je príjemný chládok.
Podujatie pre deti od 6 do 10 rokov.
Vstupné: 1,00€ dieťa.
V cene pitný režim.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
14.07.2017

Motel Ranč v Černovej

19:00

VEČER SO ŽIVOU HUDBOU: SA-MO
Motel Ranč vás pozýva na večer so živou hudbou.
Hrá: Sa-Mo
Vstup zdarma
Info: 0905 864 285
15.07.2017

Areál futbalového ihriska v Stankovanoch

10:00

STANKOVSKÝ KOTLÍK 2017
Obec Stankovany vás pozýva na súťaž vo varení gulášu Stankoviansky kotlík 2017.
Program:
10:00 - 14:00 varenie gulášu súťažiacimi
15:00 vyhodnotenie súťaže
Popri tom a po vyhodnotení budú prebiehať rôzne súťaže pre deti aj dospelých.
19:00 tanečná zábava, hrá - Karamel
Vstup zdarma
15.07.2017

futbalové ihrisko 1. OFC Liptovské Sliače

13:00

O PUTOVNÝ POHÁR SLIAČANSKÝCH HASIČOV

Pozývame vás na medzinárodnú hasičskú súťaž O putovný pohár sliačanských hasičov.
15.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HODVÁB I.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 12+.
Naučíme sa základy kontúrovej maľby na hodváb. Inšpirujeme sa Ľudovým (Fullovým) ornamentom. Tvoríme aj v záhrade.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
Vstupné: 10,00€
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
19.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00 – 18:00

ĽUDOVA JEDÁLEŇ: KOMPOZÍCIE NA ZJEDENIE
Podujatie s tvorivou dielňou pre každého, kto príde.
Eat art piknik. Najprv tvoríme, potom trovíme.
Vstupné: 5,00€ dosp. / 2,00€ dieťa
V cene lektor, materiál, pomôcky. Deku si doneste.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11.
21.07.2017

Motel Ranč v Černovej

VEČER SO ŽIVOU HUDBOU: COUNTRY STEPS
Motel Ranč vás pozýva na večer so živou hudbou.
Hrá: Country Steps
Vstup zdarma
Info: 0905 864 285

19:00

21. - 22.07.2017

zábavný park Tatrapolis (pri Aquaparku Tatralandia)

LIPTOVFEST 2017
Pozývame vás na festival dobrej zábavy, jedla a zážitkov.
Čo vám ako prvé napadne pri slovíčku Liptov? Nech je to už čokoľvek, v lete sa najväčšie lákadlá a tradície regiónu
predstavia na jednom mieste. Na festivale dobrej zábavy, jedla a zážitkov. Najväčšie podujatie leta čaká už tretí ročník.
Program:
Piatok 21.07.2017
celý deň Vás bavia Didiana a Liptovskí zbojníci
10:00 hod.
C-R Band – koncert
Dancemania – predstavenie tanečného odboru ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš
Festivalová detská Husky zóna
12:00 hod.
Fly show
Divadlo Stena – divadelné predstavenie ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš
Moderované súťaže o ceny s Didianou
14:00 hod.
Otvorenie Liptovfestu – Zbojnícky poklad a Ľudová hudba Sláčik
15:00 hod.
Kúzelník Talostan
16:00 hod.
Veronika Rabada – niekdajšia speváčka skupiny Hrdza
Gastrodielňa s Ivanom Rusinom, finalistom šou MasterChef 2016 – plnenie tradičných liptovských drobov
Fly show
19:00 hod.
Replay Band® – svetová party kapela
20:30
Nicolaus Party s DJ Pablikom – disco party pod holým nebom
V areáli celodenne: salaš so zvieratkami, remeselné uličky, pikniková lúka, kostolík, gastro zóna, zóna atrakcií, park
Tatrapolis a Zemeguľaté námestie
Sobota 22.07.2017
celý deň Vás bavia Sajfa a Liptovskí zbojníci
10:00 hod.
Dancemania – predstavenie tanečného odboru ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš
Festivalová detská Husky zóna
Teáter Komika – hrá Klaun Adyno
12:00 hod.
Liptovský folklórny blok – tanečná škola
Fly show
13:30 hod.
Campana Batucada – bubnová show
Klaun Adyno
15:00 hod.
Koncert skupiny Ploštín Punk
po 16:00 hod.
Moderované súťaže o ceny so Sajfom
Lyžičkový tanec – pokus o slovenský rekord
Gastro show liptovských šéfkuchárov
Fly show
19:30 hod.
Polemic – koncert slovenskej ska-reggae skupiny
21:15 hod.
Letné kino s Golden Apple Cinema, Liptovský Mikuláš – premietanie filmu Špunti na vode pod holým nebom
V areáli celodenne: salaš so zvieratkami, remeselné uličky, pikniková lúka, kostolík, gastro zóna, zóna atrakcií, park
Tatrapolis a Zemeguľaté námestie
Kyvadlová doprava bude premávať počas trvania festivalu v polhodinových až hodinových intervaloch. Trasu kyvadlovej
dopravy plánujeme zo železničnej stanice Liptovský Mikuláš do Tatrapolisu v Tatralandii. Doprava autobusom na podujatie
bude zadarmo.
Vstupné: 7,00€/osoba/deň
Deti do 3 rokov majú vstup na festival zadarmo.
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

21. - 23.07.2017

Lúčky

730 ROKOV OBCE LÚČKY
Obec Lúčky vás pozýva na oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lúčky.
Program:
Piatok 21.07.2017 areál Markuška (v prípade nepriaznivého počasia KH Choč)
19:00 Lúčanské divadlo: Všetko naopak - v Kocúrkove veselo - Anička sa žení a Janík vydáva
20:30 Posedenie pri ľudovej hudbe
Sobota 22.07.2017
pod Lúčanským vodopádom
09:30 Stavanie plte, jarmok remesiel a varenie tradičných liptovských jedál
areál Markuška (v prípade nepriaznivého počasia KH Choč)
15:00 Prezentácia rodákov (scénky, moderná i klasická hudba, folklór, básne)
17:00 Vystúpenie Big Names (živé sochy)
18:00 Koncert skupiny Arzén
19:30 Tanečná zábava, hrá skupina Orion (vstupné 1,00€)
Nedeľa 23.07.2017
09:30 Slávnostný sprievod obcou od Obecného úradu
10:00 Slávnostná svätá omša - areál Markuška
15:00 Športové popoludnie - areál Šiare (futbal ženy, muži, deti, súťaže a hry pre malých a veľkých)
Občerstvenie, pohostenie, obsluha a príjemná spoločnosť sú súčasťou každého dňa podujatia.
22.07.2017

areál Pod Lipou v Hrboltovej

10:00

VI.HRBÔTSKY KOTLÍK
Výbor Msč Hrboltová vás pozýva na VI. ročník súťaže vo varení najchutnejšieho gulášu.
- tombola, spoločenská zábava
Vstup zdarma
22.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: MOJA BROŠŇA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých.
Počas dielne budeme vyrábať vlastné textilné brošne. Inšpirujeme sa ilustráciami Ľudovíta Fullu.
Kontakt: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
Vstupné: 2,00€ dospelý / 1,00€ dieťa
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
22.07.2017

Areál OŠK Lisková

15:00

X.LISKOVÁ SA ZABÁVA
Obec Lisková vás pozýva na X. ročník podujatia Lisková sa zabáva.
Program:
15:00 otvorenie a privítanie – starosta obce
15:15 - 15:30 vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka
15:30 – 16:00 ukážky práce hasičov
16:00 - 19:00 vystúpenie hudobnej skupiny Idea
19:30 losovanie tomboly
20:00 - 22:00 tanečná zábava DJ Plávku
Počas popoludnia: tanečné vystúpenie detí zo skupiny Jánoš, vyhodnotenie súťaže O najkrajšiu záhradku, ukážky práce
kynológov, súťaž v streľbe zo vzduchovky, detské súťaže, maľovanie na tvár, detské autíčka, vozenie na koni...
Zabezpečený je predaj nápojov, občerstvenia, gulášu. Vstup zdarma
22.07.2017

Záhradkárska osada Supra v Ružomberku

OKRESNÝ DEŇ ZÁHRADKÁROV
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Ružomberok vás pozýva na Okresný deň záhradkárov.
25.07.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
28.07.2017

Motel Ranč v Černovej

VEČER SO ŽIVOU HUDBOU: ŽILINSKÝ DOSTAVNÍK
Motel Ranč vás pozýva na večer so živou hudbou.
Hrá: Žilinský dostavník
Vstup zdarma
Info: 0905 864 285

19:00

29.07.2017

Liptovská Lúžna (pri mliekárni SPDP Lúžňan)

09:00

XIII. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR V STRIHANÍ OVIEC
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku a SPDP Lúžňan v Liptovskej Lúžnej vás srdečne pozývajú na
XIII. ročník medzinárodných Majstrovstiev Slovenskej republiky v strihaní oviec.
Sprievodné podujatia: súťaž v jedení bryndze na čas, súťaž v pití kyslého mlieka
Na podujatí bude možnosť zakúpiť: jahňací guláš, halušky...
Vstup zdarma
29.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HODVÁB II.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 12+.
Ak ste si ešte nezamilovali farby vpíjajúce sa do hodvábu, máte jedinečnú príležitosť. Kontúrová maľba na hodváb je
výborný letný relax. Pokračujeme v Ľudových (Fullových) inšpiráciách. Tvoríme aj v záhrade.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
Vstupné: 10,00€
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
29. - 30.07.2017
Björnsonov dom v Ružomberku
09:00

SPOJKY 2017
Občianske združenie RosArt vás pozýva na literárny workshop Spojky 2017.
Píšeš? Chceš písať? Chceš sa dozvedieť ako na to? Pracuješ s textami? Chceš si rozhýbať myseľ a podporiť tvorivé
písanie (a máš +15)? Tak literárny workshop Spojky 2017 je tá správna voľba pre Teba. Ak chceš aj Ty zažiť cez víkend
literárny zážitok, tak neváhaj, prihlás sa a príď do Ružomberka.
Časový harmonogram:
Sobota 29.07.2017 od 09:00 do 22:00 hod.
Nedeľa 30.07.2017 od 09:00 do 13:00 hod.
+ verejná prezentácia výsledkov workshopu na ulici Mostová ("pri vajci")
Účastnícky poplatok: 12,00€ (zahŕňa: 1 x obed, 1 x večera, pitný režim, písacie potreby, materiály pre prácu v dielni)
+ podľa potreby ubytovanie (10,00€/noc).
Účastnícky poplatok je možné uhradiť v hotovosti v prvý deň konania tvorivej dielne.
Uzávierka prihlášok: 27.07.2017
Viac info: 0911 316 096, info@oz-rosart.sk
30.07.2017

Vlkolínec

08:15

NEDEĽA VO VLKOLÍNCI
Pozývame vás na tradičné podujatie Nedeľa vo Vlkolínci.
Program:
08:15 - 09:00 Slávnostná svätá omša
10:00 - 11:00 FS Liptov
11:00 - 12:00 FS Salatín
12:15 - 13:00 Divadlo na hojdačke „Na Zemi dobre mi“ - detské divadelné predstavenie
13:30 - 14:30 Jamtour z Kroměříža (country kapela)
15:00 - 16:00 Miťo Bomba
16:30 - 17:30 Allan Mikušek
Moderátorka: Eva Križanová
Sprievodné podujatia: Medzinárodné umelecké sympózium Vlkolínec, Workshop Vlkolínec 2017
31.07.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie siedmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€ Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
14.09.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

VI. MÓDNY NÁVRHÁR
Pozývame vás na na VI. ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár.
V programe účinkujú:
- Daniel Hůlka
- Kamila Nývltová
- Janka Hospodárová
- Boris Hanečka
- kolekcia Granitti
Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry
Mareka Maďariča, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika a predsedu Žilinského
samosprávneho kraja Juraja Blanára. Realizované aj s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Vstupné: 18,00€ / 15,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

DIVADLO
DIVADLO
23.10.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTÍV
Zdeňek Izer a autokolektív: nová show obohatená týmto skvelým zabávačom, humoristom a moderátorom.
Počas 1,5 hodinovej show Vás prevedie tento výnimočný showmen prierezom vtipov, scénok, paródií, s množstvom imitácií
a ešte niečím navyše... Príďte si spríjemniť pekný večer a odreagovať sa od bežných dní. Zdeňek sa na Vás milí priatelia
teší so svojím autokolektívom.
Vstupné: 15,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
30.06.2017

pred Hotelom Kultúra v Ružomberku

10:00

KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY
Základná umelecká škola Ľ. Fullu vás pozýva na Koncert populárnej hudby.
Na koncerte vystúpia kapely zostavené zo žiakov ZUŠ Ľudovíta Fullu a ZUŠ Martin.
02.07.2017

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

16:00

ŠOFAR
Hudobná skupina Šofar vás pozýva na kresťanský koncert spojený so svedectvami o živote s Bohom.
Skupina Šofar existuje šiesty rok a momentálne má basgitaru, sólovú gitaru, akustickú gitaru, klávesy a spev. Všetci
členovia skupiny okrem sólového gitaristu aj spievajú. Naše piesne sú o tom, čo pre nás znamená Boh, o jeho láske
k ľuďom a o živote s Ním. Zo začiatku sme hrávali tvorbu známych gospelových skupín zo sveta s textami preloženými
do slovenčiny. Postupne sme prešli na vlastnú tvorbu, ktorú teraz aj v plnom rozsahu hráme. V letnom období hrávame
v Parku Štefana Hýroša. Okrem toho hrávame aj v domovoch dôchodcov, detských domovoch a zariadeniach a tiež
chodíme do ružomberského väzenia.
Vstup zdarma
07. - 08.07.2017

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

HEADBANGER RKFEST 2017
Pozývame vás na metalový festival Headbanger RKFest 2017.
Účinkujú: Face of Agony (thrash metal / Púchov), Sinners Moon (symphonic metal / Sereď),
DarkTimes (black metal / Liptovský Mikuláš), Killchain (death grind / Košice), Galadriel (dark metal / Bratislava),
Friday Whiskey (glam rock / Bratislava), Ahard (heavy-metal / Orlová), Eschaton (death-black / Ružomberok)...
Vstupné: 3,00€ / 4,00€
09.07.2017

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

16:00

ŠOFAR
Hudobná skupina Šofar vás pozýva na kresťanský koncert spojený so svedectvami o živote s Bohom.
Skupina Šofar existuje šiesty rok a momentálne má basgitaru, sólovú gitaru, akustickú gitaru, klávesy a spev. Všetci
členovia skupiny okrem sólového gitaristu aj spievajú. Naše piesne sú o tom, čo pre nás znamená Boh, o jeho láske
k ľuďom a o živote s Ním. Zo začiatku sme hrávali tvorbu známych gospelových skupín zo sveta s textami preloženými
do slovenčiny. Postupne sme prešli na vlastnú tvorbu, ktorú teraz aj v plnom rozsahu hráme. V letnom období hrávame
v Parku Štefana Hýroša. Okrem toho hrávame aj v domovoch dôchodcov, detských domovoch a zariadeniach a tiež
chodíme do ružomberského väzenia.
Vstup zdarma
28.08.2017

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

BRUTAL GROOVES GRINDING MOVES TOUR 2017
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Gutslit (India), Carnivore Diprosopus (Kolumbia), Splattered (USA)
a Stillbirth (Nemecko).
Vstupné: 6,00€ (predpredaj), 7,00€ (na mieste)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

17.10.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

ADAM ĎURICA SPOLU TOUR
Pozývame vás na koncert Adama Ďuricu.
Najobľúbenejší spevák roka v ankete OTO Adam Ďurica pokračuje vo svojom úspešnom koncertnom turné Spolu Tour
pridaním ďalších 6 koncertov. So svojim doteraz najlepším programom vystúpi v nových mestách, v ktorých ho fanúšikovia
ešte nemali možnosť vidieť koncertovať.
Na koncertoch zaznejú hity z nového, už zlatého albumu Spolu, ktoré poznáte z rádia ako Spolu, Dovtedy, či Navzájom.
Adam nevynechá ani emóciami nabitú pesničku Tvoj syn, pri ktorej si nejedna mama utiera slzy...
Už teraz sa tešíme ako najväčšie hity Neľutujem a Mandolína postavia celú sálu zo sedadiel.
Adam Ďurica je spevák, skladateľ, textár a hudobník. Ako basgitarista a spevák pôsobil v skupinách Analógia a Storm.
Jeho sólové spevácke začiatky sú spojené s prvým ročníkom show Slovensko hľadá superstar, v ktorej sa dostal do TOP50.
Svoj prvý album Cukor a soľ vydal v roku 2006. V roku 2008 získal cenu Zlatý slávik v kategórii Objav roka. Adam Ďurica
patrí medzi najúpešnejších slovenských spevákov, čo dokazuje zisk prestížneho ocenenia OTO v kategórii Spevák roka
v rokoch 2015, 2016 a 2017.
Vstupné: 15,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
04.11.2017

Športová hala Koniareň v Ružomberku

18:30

DESMOD - MOLEKULY ZVUKU TOUR 2017
Pozývame vás na koncert skupiny Desmod.
Predkapely: The Paranoid, Jelen (CZ)
17:30 otváranie brán Športovej haly
18:30 začiatok koncertu
Desmod je rocková skupina, ktorá pôvodne vznikla v roku 1996 ako metalová formácia v Nitre. Názov skupiny je
inšpirovaný menom druhu netopiera Dezmoda červeného (Desmodus rotundus), ktorý sa živí saním krvi cicavcov.
Postupnými personálnymi zmenami sa zmenil aj ich hudobný štýl od heavy metalu až k pop rocku. Skupina získala
dvakrát po sebe cenu "Zlatý slávik" a spevák skupiny Mario "Kuly" Kollár sa stal dvakrát po sebe držiteľom ocenenia
OTO. Ich najznámejšími hitmi sú: Lavíny, Vyrobená pre mňa alebo úspešná coververzia piesne V dolinách.
Vstupné: 10,00€
Od 01.08.2017 sa bude cena vstupenky zvyšovať.
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
02.06. - 27.07.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

ČAROVNÁ MOC RASTLÍN
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
22.06.- 23.07.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

ALEXANDER ČEKMEŇOV: PRÍBEHY ZAKLIATE V ČASE
(UKRAJINA 1993 - 2016)
Oceňovaný ukrajinský fotograf, rodák z Luhanska, prináša dokument o krajine a ľuďoch, ktorých po rozpade Sovietskeho
zväzu poznačila ekonomická kríza. Čekmeňov pracuje ako fotožurnalista, jeho fotografie boli publikované vo významných
periodikách a portáloch (Time Magazine and Time Lightbox, New Yorker, MSNBC, PhotoBooth, Quartz, The Guardian etc.)
Kurátor: Lubor Matejko
30.06. - 04.08.2017

Fotogaléria Liptovského múzea v Ružomberku

FOTOVÝSTAVA ANNY NOCIAROVEJ
Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku vás pozýva na výstavu fotografií Anny Nociarovej.
Vstupné: 0,50€
06. - 30.07.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

RUČNÉ PRÁCE Z TROJLÍSTKA
Práce vyrobené mentálne a telesne postihnutými klientmi v Centre sociálnych služieb Trojlístok.
Vstupné: 1,50€

27.07.- 17.09.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

MIKULÁŠ GALANDA Z CYKLU KOLEGOVIA / KLASICI SLOVENSKEJ
MODERNY
Projekt z cyklu Kolegovia predstavuje každoročne počas letnej sezóny (júl – september) v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu
výber z diela jedného z klasikov slovenskej moderny, ktorý bol súčasníkom Ľudovíta Fullu. Ukazuje nielen vrcholné diela
toho-ktorého umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia“, inšpirácie. Aktuálna výstava je venovaná tvorbe
Fullovho najbližšieho súpútnika a priateľa Mikuláša Galandu.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 27.07.2017 o 10:00 hod.
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Vstupné: 1,00€ dospelý / 0,50€ dieťa

ŠPORT
01.07.2017

Areál California Klačno v Ružomberku

08:45

XXI. O POHÁR PRIMÁTORA V PLÁŽOVOM VOLEJBALE MUŽOV
Pozývame vás na XXI. ročník turnaja O pohár primátora v plážovom volejbale mužov.
Prezentácia: 08:00 - 08:30 hod.
Začiatok turnaja: 08:45 hod.
Štartovné na dvojicu: 14,00€
- občerstvenie: guláš, minerálka
Info a prihlášky: 0902 171 684
01.07.2017

Tenisové kurty California Klačno v Ružomberku

09:00

KLAČNO OPEN 2017: ŠTVORHRA MUŽOV
VI. ročník tenisového turnaja neregistrovaných hráčov: štvorhra mužov.
- nasadzovanie párov podľa umiestnenia v predchádzajúcom ročníku
09:00 hod. - losovanie mužských párov do skupín, muži štvorhry
- podľa počtu účastníkov si usporiadateľ vyhradzuje právo určiť, či sa bude hrať v skupinách, alebo sa budú účastníci
losovať do tzv. pavúka. V skupinách sa bude hrať systémom každý s každým. Víťazi skupín sa stretnú vo vzájomných
zápasoch o 1. až 3. miesto.
- družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste budú ocenené vecnými cenami. Taktiež budú ocenení aj víťazi útechy.
Štartovné: 13,00€/osoba.
V štartovnom je zahrnuté – ceny, kurty, lopty, pivo, guláš.
Prihlášky: 0903 040 370
01.07.2017

ihrisko v Hrboltovej

10:30

MEMORIÁL VENDELÍNA KMEŤA A JOZEFA HÚŠŤU
TJ Iskra Hrboltová vás pozýva na futbalový turnaj Memoriál Vendelína Kmeťa a Jozefa Húšťu.
Program:
10:30 zápas žiakov U13
13:00 priateľský futbalový zápas mužov
- maľovanie na tvár, súťaže pre deti
16:00 ukážka zásahu profesionálnych hasičov
17:00 priateľský futbalový zápas mužov
18:00 voľná zábava: DJ Markus
- občerstvenie, guláš a tombola
01.07.2017

Stankovany

11:00

MEMORIÁL PETRA DEMIKÁTA 2017
FK Sokol Stankovany vás pozýva na futbalový turnaj starých pánov.
Zúčastnené mužstvá: PhVR Podbreziny, TJ Havran Ľubochňa + TJ Poľana Hubová, ŠK Lúčky + OŠK Bešeňová, FK Sokol
Stankovany + OŠK Švošov
Srdečne pozývame všetkých fanúšikov, aby prišli povzbudiť hviezdy minulých rokov.
O občerstvenie bude postarané.

02.07.2017

Tenisové kurty California Klačno v Ružomberku

09:00

KLAČNO OPEN 2017: ŠTVORHRA ŽIEN
VI. ročník tenisového turnaja neregistrovaných hráčov: štvorhra žien.
- nasadzovanie párov podľa umiestnenia v predchádzajúcom ročníku
09:00 hod. - losovanie ženských párov, dohrávka štvorhier mužov
- podľa počtu účastníkov si usporiadateľ vyhradzuje právo určiť, či sa bude hrať v skupinách, alebo sa budú účastníci
losovať do tzv. pavúka. V skupinách sa bude hrať systémom každý s každým. Víťazi skupín sa stretnú vo vzájomných
zápasoch o 1. až 3. miesto.
- družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste budú ocenené vecnými cenami. Taktiež budú ocenení aj víťazi útechy.
Štartovné: 13,00€/osoba.
V štartovnom je zahrnuté – ceny, kurty, lopty, pivo, guláš.
Prihlášky: 0903 040 370
06.07.2017

Futbalový štadión MFK Ružomberok

19:00

MFK RUŽOMBEROK – FK VOJVODINA NOVI SAD
Odvetný zápas prvého predkola futbalovej Európskej ligy.
Vstupné: 10,00€ / 6,00€
08.07.2017

Futbalové ihrisko OŠK Tatran Liptovská Osada

09:00

XV. CYRILOMETODEJSKÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTOV
Obec Liptovská Osada a Obecný športový klub Liptovská Osada vás pozývajú na XV. ročník Cyrilometodejského
turnaja o Pohár starostov.
Účastníci turnaja: OŠK Tatran Liptovská Osada, OFK Liptovská Lúžna, TJ Tatran Liptovské Revúce, FK Ružomberok Biely
Potok
Program turnaja:
Zahájenie turnaja o 11:00 hod.
1.zápas: 09:00 – 10:45 Liptovská Osada - Biely Potok
2.zápas : 11:15 - 13:00 Liptovská Lúžna - Liptovské Revúce
Zápas žiaci 13:15 - 14:05 Liptovská Osada - Liptovská Lúžna
O tretie miesto zápas porazených z prvých zápasov o 14:30 – 16:15
O prvé miesto víťazi prvých zápasov o 16:30 - 18:15
Vyhodnotenie a ukončenie celého turnaja o 18:30 hod.
O guláš a občerstvenie bude postarané.
Táto tradícia sa medzi obcami Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Biely Potok a Liptovská Lúžna pravidelne opakuje už po
15-krát. XIV. ročník tohto turnaja usporiadala obec Liptovská Lúžna, ktorá tiež turnaj precízne zvládla a svojim aktívnym
futbalom skončila na prvom mieste. Druhé miesto obsadila obec Liptovské Revúce, nepopulárne tretie miesto za neúčasti
Bieleho Potoka ostalo v Liptovskej Osade.
Podmienky turnaja:
Do turnaja sa môžu zapojiť hráči, ktorí reprezentovali danú obec v hosťovaní do 30.06.2017, hráči ktorí nereprezentovali
obec, alebo budú reprezentovať klub od ďalšej sezóny, nebudú môcť nastúpiť.
08.07.2017

Hokejbalové ihrisko v Lúčkach

09:00

LÚČANSKÝ BOMBIS
Srdečne pozývame všetkých silných chlapov/chlapcov na zápolenie, ktoré v našom regióne nemá páru.
Cieľ súťaže: Spájať ľudí so zanietením pre silové a vytrvalostné disciplíny, súťažiť a porovnávať si silu a húževnatosť.
Pretekári budú rozdelení do dvoch kategórií a to do 90 a nad 90 kg.
Disciplíny:
1. Tlakový trojboj
(Drevená klada 60/76 + Veľká činka o priemere 3,5cm 65/80 + Jednoručka 30/40)
2. Farmárska chôdza
(Prenášanie železných kufrov, dráha 2 x 20m 150/180)
3. Mŕtvy ťah na počet opakovaní
(činka o priemere 3,5 cm 160/180)
4. Prevracanie pneumatiky
(Prevracanie 360 kg pneumatiky, 1 x tam, 1 x späť)
5. Viking press na počet opakovaní
(tlak ukotveného, dreveného bremena 25/40)
Časový limit na zvládnutie každej disciplíny je 1 minúta.
Povolené pomôcky: opasok, magnézium a bandáže
Pre všetkých zúčastnených bude pripravené občerstvenie, pre najlepších aj pekné ceny.
Prihlásenie do súťaže je možné aj ráno pred súťažou. Štartovné v deň konania súťaže je v hodnote 15,00€.
Info: 0949 617 002, 0904 666 470

15.07.2017

Hokejbalové ihrisko vo Švošove

08:00

ŠVOŠOV CUP 2017
Hokejbalový oddiel Magic Predators Švošov vás pozýva na II. ročník hokejbalového turnaja Švošov Cup 2017.
Program:
08:00 registrácia tímov, rozlosovanie skupín, úvodné slovo k turnaju a objasnenie pravidiel a systému hry
09:00 - 15:00 zápasy základnej časti
15:00 - 15:30 súťaž o vecné ceny
15:30 - 16:30 štvrťfinálové zápasy
16:30 - 17:30 semifinálové zápasy
17:30 - 18:00 zápas o bronz
18:00 - 18:45 finále
19:00 vyhodnotenie turnaja a udelenie cien
Prihlášky: tel.: 0918 722 017, e-mail: milan.siron@svosov.sk do 30.06.2017
Štartovné: 50,00€ na mužstvo + 2,00€ na hráča
Štartovné treba uhradiť najneskôr do 30.06.2017. Pri zápise mužstiev bude vyberaný poplatok 2,00€ na každého hráča
uvedeného na súpiske.
Počet hráčov: minimálny počet hráčov na súpiske je 4+1 a maximálny počet je 13.
Účasť prisľúbili viaceré hokejové hviezdy a osobnosti slovenského hokeja.
V prípade priaznivého počasia sa po turnaji uskutoční diskotéka.
23.07.2017

Liptovské Sliače

I.SLIAČANSKÝ PEDÁL
I. ročník cyklistických pretekov na horských bicykloch.
29.07.2017

Futbalový štadión MFK Ružomberok

19:00

MFK RUŽOMBEROK – FK SENICA
2. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
29.07.2017

volejbalové ihrisko na štadióne OŠK Lisková

08:00

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE
Obec Lisková vás pozýva na volejbalový turnaj O pohár starostu obce.

TURISTIKA
09.07.2017

BOBROVEC 1658 m (Západné Tatry – Poľské Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Oravíc na slovensko - poľský hrebeň, príp. do doliny
Chocholowskej.
Peši
Obtiažnosť: III
Informácie: Lučanský 0905 248 125
09.07.2017

RAKYTOV 1567 m (Veľká Fatra)
Turist klub Liptovské Sliače organizuje výstup na Rakytov.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Sliacky 0903 255 982
09.07.2017

SPLAV VÁHU LISKOVÁ - KRAĽOVANY
Klub slovenských turistov Darmošlap Partizánska Ľupča organizuje splav Váhu v úseku Lisková – Kraľovany.
Štart: 10:00 hod.
Štartovné: 3,00€/osoba (v cene občerstvenie)
Informácie: Sokol 0904 669 333, e-mail: sokol6@post.sk
16.07.2017

RYSY 2503 m (Vysoké Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup zo Štrbského plesa na Popradské pleso, Rázcestie nad Žabím
potokom, Chatu pod Rysmi, Rysy a späť.
Peši
Obtiažnosť: III, VHT
Informácie: Koštial 0905 453 950

16.07.2017

CHLEB 1645 m (Malá Fatra)
Občianske združenie Radičiná organizuje výstup z Vrátnej doliny na Chleb a cez Poludňový Grúň naspäť do Vrátnej.
Odchod: o 06:00 z Hrboltovej, vlastnými automobilmi
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Král 0905 874 903
16.07.2017

VEĽKÁ CHOCHUĽA 1753 m (Nízke Tatry)
Klub slovenských turistov Liptovská Lúžna vás pozýva na tradičný každoročný júlový výstup na Veľkú Chochuľu.
Na výstupe sa zúčastňuje aj Turist klub Liptovské Sliače.
Zraz na vrchole o 13:00 hod. (vrcholové odznaky)
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie KST Liptovská Lúžna: luznanka@centrum.sk
Informácie TK Liptovské Sliače: Sliacky 0903 255 982
23.07.2017

ĽUPČIANSKA DOLINA (Nízke Tatry)

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje cyklotúru z Ružomberka cez Liptovskú Osadu, Liptovskú Lúžnu, Železnô,
Ľupčiansku dolinu a Partizánsku Ľupču späť do Ružomberka.
Cyklo
Obtiažnosť: I
Informácie: Mišík 0905 297 685
30.07.2017

DEŇ POD HRDOŠOM 1067 m (Šípska Fatra)

Turistický oddiel OŠK Švošov vás pozýva na výstup na Hrdoš.
Prechod po náučnom chodníku ku krížu, opekačka a ľudová hudba pri chate Beny.
Zraz: 08:00 hod.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: OÚ Švošov 044/439 12 30

Informačné centrum mesta Ružomberok
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 4321 096, +421 44 4313 611
fax: +421 44 4313 611
e-mail: info@ruzomberok.eu
skype: ic.ruzomberok
www.ruzomberok.sk

