PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

AUGUST 2017
KINO KULTÚRA
Eurokino uvádza:
Utorok 1. a streda 2.8. o 19:30 hod.
SRDEČNE VÁS VÍTAME /À BRAS OUVERTS/
Čo sme komu urobili?
Bytostný humanista a vrcholný intelektuál žije vo svojom svete po boku bohatej manželky a je dokonale
odtrhnutý od reality, čo sa mu stane osudným, keď v televíznej debate propaguje svoj nový román...
Réžia: P. de Chauveron
Komédia, 92 min., MP12+, Fr, ČT, 2D projekcia/4€
Štvrtok 3.8. o 19:30 hod.
Piatok 4.8. o 17:30 a 20:00 hod.
Sobota 5. a nedeľa 6.8. o 19:15 hod.
Pondelok 7.8. o 20:00 hod.
ČIARA
Adam Krajňák (T. Maštalír) je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety
cez slovensko - ukrajinskú hranicu.
V kruhu svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú rolu starostlivého dôverníka, ale aj zásadového
a nekompromisného vodcu, ktorému ani v rozhodujúcich okamihoch nechýba temperament. Pokojné
spolužitie dvoch prelínajúcich sa svetov sa však začne otriasať, keď novovybudovaná hranica
Schengenského priestoru spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. A keď jedna z pašeráckych
zásielok stroskotá, spustí sa nezastaviteľná lavína udalostí... Réžia Petra Bebjaka vnáša do
kriminálneho námetu s prvkami thrileru nákazlivú iskru, ktorá ho na míle vzďaľuje od obyčajnej
žánrovej zábavy, a odhaľuje univerzálny ľudský príbeh zasadený do prostredia, v ktorom sa prelínajú
kultúry, zvyky i životy....
Hrajú: E. Vášáryová, T. Maštalír, Z. Fialová, M. Mikulčík...
Krimi, 112 min., MP15+, SK, OV, 2D projekcia/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 5.8. o 17:00 hod.
JA, ZLODUCH 3 /DESPICABLE ME 3/
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€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 6.8. 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€

Utorok 8. a streda 9.8. o 19:30 hod.
ATOMIC BLONDE
Charlize Theron ako špičková tajná agentka, ktorú nič nezastaví.
Držiteľka Oscara Charlize Theronová exceluje v hlavnej úlohe akčného letného hitu, v ktorom je
špičková agentka britskej tajnej spravodajskej služby vyslaná do mesta, v ktorom už tiká časovaná
nálož blížiacej sa revolúcie a dvojití agenti a zradcovia majú plné ruky práce.
Réžia: D. Leitch
Thriller, akčný, 115 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Štvrtok 10./2D, piatok 11./2D, sobota 12./3D a nedeľa 13.8./2D o 17:15 hod.
EMOJI FILM /THE EMOJI MOVIE/
Prvý film o smajlíkoch.
Rušné mesto Textopolis sa nachádza v četovacej aplikácii a obývajú ho Smajlíci. Ich životný
cieľ je jednoduchý - chcú byť vyvolení a použití majiteľom telefónu pri ďalšej konverzácii. Energický
Gene sa však od ostatných Smajlíkov líši. Narodil sa s množstvom emócií, čo mu komplikuje život.
Rozhodne sa preto stať sa normálnym a s pomocou svojho najlepšieho priateľa Hi-5 a známej hackerky
Jailbreak sa vydáva na cestu ostatnými svetmi – aplikáciami v telefóne - aby objavil kód, ktorý by ho
“opravil”. Celý telefón však čelí veľkej hrozbe a jeho záchrana padá na plecia práve tejto zvláštnej
trojice.
Animovaný, 97 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/4€, 3D projekcia/6€
Štvrtok 10., piatok 11.,sobota 12. a pondelok 14.8. o 19:30 hod.
ANNABELLE 2: STVORENIE ZLA /ANNABELLE: CREATION/
Je späť!
"Toto je náš nový sirotinec. Je veľký ako hrad! Môžete si dom užívať, ako budete chcieť. Dcéra nás
opustila veľmi malá. Spojenie s ňou bolo najskôr veľmi slabé. Ale potom TO chcelo prejsť do bábiky
a zostať s nami navždy. Súhlasili sme...." Annabelle 2 je pokračovaním veľmi úspešného duchárskeho
hororu z roku 2014 "Annabelle". Výrobca bábik so svojou manželkou prijmú niekoľko rokov po tragickej
smrti ich dcéry do svojho domu rádovú sestru a niekoľko dievčat zo zavretého sirotinca. Zakrátko sa
však stanú terčom aktivít Annabelle, démonického výtvoru nešťastného otca...
Réžia: D.Sandberg
Horor, thriller, 109 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Nedeľa 13.8. o 19:30 hod.
ČIARA
Adam Krajňák (T. Maštalír) je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety
cez slovensko - ukrajinskú hranicu.
V kruhu svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú rolu starostlivého dôverníka, ale aj zásadového
a nekompromisného vodcu, ktorému ani v rozhodujúcich okamihoch nechýba temperament. Pokojné
spolužitie dvoch prelínajúcich sa svetov sa však začne otriasať, keď novovybudovaná hranica
Schengenského priestoru spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. A keď jedna z pašeráckych
zásielok stroskotá, spustí sa nezastaviteľná lavína udalostí... Réžia Petra Bebjaka vnáša do
kriminálneho námetu s prvkami thrileru nákazlivú iskru, ktorá ho na míle vzďaľuje od obyčajnej
žánrovej zábavy, a odhaľuje univerzálny ľudský príbeh zasadený do prostredia, v ktorom sa prelínajú
kultúry, zvyky i životy....
Hrajú: E. Vášáryová, T. Maštalír, Z. Fialová, M. Mikulčík...
Krimi, 112 min., MP15+, SK, OV, 2D projekcia/4€
Utorok 15. a streda 16.8. o 19:30 hod.
SRDCU NEROZKÁŽEŠ /THE BIG SICK/
Veľmi autentická romantická komédia podľa skutočnej udalosti.
Kumail je stand-up komik, príležitostný vodič Uber taxi a najväčší fanúšik Aktov X. Emily študuje
psychológiu, má zmysel pre humor a rozhodne sa teraz nechce viazať. Teda aspoň do chvíle, než
vyrazí na večer stand-up komikov. Duchaprítomný Kumail Emily okamžite padne do oka a aj keď obaja
tvrdia opak, rýchlo je jasné, že nepôjde o záležitosť na jednu noc. Nádejne sa rozvíjajúci vzťah ale
naruší záhadná choroba, ktorá Emily uvrhne do umelého spánku...
Réžia: Michael Showalter, hrajú: H. Hunter, Z. Kazan, R. Romano, K. Nanjiani...
Romantická komédia, 119 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/4€

Štvrtok 17., piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20.8. o 19:30 hod.
ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA /THE HITMAN’S BODYGUARD/
Každý potrebuje osobného strážcu. Aj nebezpečný zabijak.
Špičkový bodyguard Michael Bryce (R. Reynolds) dostane špeciálnu úlohu – musí sa postarať
o svojho úhlavného nepriateľa. Jeden z najznámejších zločincov sveta, Darius Kincaid (S. L. Jackson),
je kľúčovým svedkom v dôležitom prípade, a treba ho bez ujmy na zdraví dopraviť na súdne
pojednávanie. Neúprosný telesný strážca a obávaný zabijak, ktorí si dlhé roky šli po krku, sa na
dlhých 24 hodín stanú súčasťou spoločného tímu. Na neuveriteľnej ceste z Londýna do Haagu
na nich všade striehnu ľudia obávaného východoeurópskeho diktátora (G. Oldman). Čakajú ich
šialené naháňačky a divoké prestrelky na súši aj na mori. A všetko ešte skomplikuje Kincaidova žena
(Salma Hayek), ktorá je rovnako známa firma ako jej manžel...
Réžia: P. Hughes
Akčný, komédia, 111 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 19. a nedeľa 20.8. o 17:15 hod.
EMOJI FILM /THE EMOJI MOVIE/
Prvý film o smajlíkoch.
Rušné mesto Textopolis sa nachádza v četovacej aplikácii a obývajú ho Smajlíci. Ich životný
cieľ je jednoduchý - chcú byť vyvolení a použití majiteľom telefónu pri ďalšej konverzácii. Energický
Gene sa však od ostatných Smajlíkov líši. Narodil sa s množstvom emócií, čo mu komplikuje život.
Rozhodne sa preto stať sa normálnym a s pomocou svojho najlepšieho priateľa Hi-5 a známej hackerky
Jailbreak sa vydáva na cestu ostatnými svetmi – aplikáciami v telefóne - aby objavil kód, ktorý by ho
“opravil”. Celý telefón však čelí veľkej hrozbe a jeho záchrana padá na plecia práve tejto zvláštnej
trojice.
Animovaný, 97 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/4€
Utorok 22. a streda 23.8. o 19:30 hod.
NA DORAZ /KIDNAP/
Halle Berry v hlavnej úlohe milujúcej matky, ktorej bez varovania unesú syna.
Nútená okolnosťami, musí vziať veci do vlastných rúk a prenasledovať únoscov... Hollywood miluje
filmy o únosoch detí, statočných rodičoch a tajomných, neznámych vydieračoch. A tak vás čaká akciou,
automobilovými naháňačkami a nervy drásajúcimi scénami nabitý filmový príbeh, pri pozeraní ktorého
zabudnete aj na... popcorn či sladký nápoj v ruke.
Réžia: L. Prieto
Thriller, akčný, 94 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 24. a piatok 25.8. o 17:30 hod.
Sobota 26.8. o 19:30 hod.
PO STRNIŠTI BOS
Obľúbená autorská dvojica predstavuje divákom ďalší z príbehov, v ktorých Zdeněk Svěrák
spomína na detstvo prežité na vidieku.
Osemročný Edo je vytúžené dieťa, ktoré rodičia strážia viac, ako je zdravé, pretože o jedno dieťa už
prišli. Jeho rodina je nútená presťahovať sa z Prahy k príbuzným na vidiek. Malé mesto, kde chlapec
doteraz trávil len prázdniny, sa tak na čas stane jeho domovom. Rozmery vojnového konfliktu, ktorý
rodine obrátil život naruby, vníma chlapec milosrdnou detskou optikou, ktorá ponúka hlavne priestor
pre tajuplné dobrodružstvá. Edo tak nachádza cestu nielen k miestnej chlapčenskej partii, v ktorej musí
obhájiť svoje miesto, ale aj k nečakaným rodinným tajomstvám a k vlastnej odvahe.
Hrajú: O. Vetchý, T. Voříšková, J.Tříska, A. Grec...
Komédia, dráma, 110 min., MP7+, ČR/SK/Dánsko, ČV, 2D projekcia/4€
Štvrtok 24. a piatok 25.8. o 19:45 hod.
Nedeľa 27. 8. o 19:30 hod.
TEMNÁ VEŽA /DARK TOWER/
Idris Elba a Matthew McConaughey vo fantasy filme inšpirovanom rovnomennou knižnou sériou
z pera Stephena Kinga.
Film je príbehom pištoľníka Rolanda Deschaina, ktorý sa už roky snaží nájsť bájnu Temnú vežu. Len tá
dokáže zachrániť Rolandov umierajúci svet...
Réžia: N. Arcel
Horor, sci-fi, fantasy, 90 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/4€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 26., nedeľa 27., pondelok 28., utorok 29. a streda 30.8. o 17:15 hod.
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ 2 /THE NUT JOB 2/
Pripraviť sa, pozor, orechy!
Veveričiak Surly a jeho priatelia Buddy, Andie a Precious zistia, že starosta mesta Oakton City sa
rozhodol v ich prírodnom parku vybudovať obrovský zábavný park. Ich domovy zničia buldozéry...
Surly sa však len tak ľahko nevzdá a spolu s ostatnými zvieratkami z parku pripravia plán, ako
starostovi, jeho dcére a príliš horlivému úradníkovi zo sekcie kontroly zvierat prekaziť prípravu
veľkolepého projektu a získať park späť.
Réžia: C. Brunker
Animovaný, 92 min., MP, USA/CA, SD, 2D projekcia/4€
Pondelok 28. a utorok 29.8. o 19:30 hod.
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER /AMERICAN MADE/
CIA, Biely dom, Pablo Escobar. So všetkými sa zahrával. Príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorý
je jedným slovom neskutočný.
Barry Seal (Tom Cruise) pracuje ako pilot dopravného lietadla a rutina amerických vnútroštátnych letov
začne byť preňho ubíjajúca. Aj preto nadšene skočí po ponuke "náhodne okoloidúceho", z ktorého sa
vykľuje agent CIA (Domhnall Gleeson), aby pilotoval pod záštitou tajných služieb. Barryho čakajú
prelety nad základňami kolumbijských narkobarónov, z ktorých zhotovuje širokú fotodokumentáciu,
nutnú pre boj s drogovými kartelmi. Lenže prečo lietať len tak naprázdno, keď sa môžete spojiť aj
s protistranou a okrem fotiek pre CIA voziť do Ameriky aj drogy? A prečo sa zároveň nestať
informátorom DEA (Národná agentúra pre boj s drogami), ktorá má v oblasti tiež svoje špecifické
záujmy? A prečo sa rovno nezapojiť do jednej z najväčších tajných operácií, ktoré kedy americká vláda
zosnovala? Barry to proste hrá na všetky svetové strany a ide mu to viac než dobre...
Réžia: D. Liman
Akčná dráma, 114 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Eurokino uvádza:
Streda 30.8. o 19:30 hod.
PO STRNIŠTI BOS
Obľúbená autorská dvojica predstavuje divákom ďalší z príbehov, v ktorých Zdeněk Svěrák
spomína na detstvo prežité na vidieku.
Osemročný Edo je vytúžené dieťa, ktoré rodičia strážia viac, ako je zdravé, pretože o jedno dieťa už
prišli. Jeho rodina je nútená presťahovať sa z Prahy k príbuzným na vidiek. Malé mesto, kde chlapec
doteraz trávil len prázdniny, sa tak na čas stane jeho domovom. Rozmery vojnového konfliktu, ktorý
rodine obrátil život naruby, vníma chlapec milosrdnou detskou optikou, ktorá ponúka hlavne priestor
pre tajuplné dobrodružstvá. Edo tak nachádza cestu nielen k miestnej chlapčenskej partii, v ktorej musí
obhájiť svoje miesto, ale aj k nečakaným rodinným tajomstvám a k vlastnej odvahe.
Hrajú: O. Vetchý, T. Voříšková, J.Tříska, A. Grec...
Komédia, dráma, 110 min., MP7+, ČR/SK/Dánsko, ČV, 2D projekcia/4€
Štvrtok 31.8./3D o 17:30 hod.
Piatok 1.9./3D o 20:00 hod.
TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA /TERMINÁTOR 2: JUDGMENT DAY/
Ja sa vrátim! Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej
úlohe.
Na konverzii dnes už klasického akčného sci-fi veľkofilmu pracoval samotný režisér James Cameron.
Ten v spolupráci so spoločnosťami DMG Entertainment a Studio Canal sľúbil vytvoriť kvalitnú
3D konverziu s využitím najmodernejšej technológie. „V roku 2016 sme si pripomenuli 25. výročie
od premiéry Dňa zúčtovania a tak je ideálny čas priviesť druhého Terminátora späť na plátna kín
v 3D. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, tak toto bude verzia, ktorú by ste mali vidieť
ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér J. Cameron.
Akčný, sci-fi, thriller, 137 min., MP12+, USA, ČT, 3D projekcia/6€

Štvrtok 31.8. o 20:00 hod.
Piatok 1.9. o 17:30 hod.
LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ /LOGAN LUCKY/
Bratia Loganovci žijú v úplnom zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a čelia jednému
problému za druhým.
Jimmy Logan (Ch. Tatum) sa preto rozhodne ukradnúť 14 miliónov dolárov počas najväčších
a najslávnejších automobilových pretekov v Amerike. To je veľmi slušná suma peňazí a Jimmy preto
potrebuje do partie svojho „spomaleného“ brata s jednou rukou (A. Driver) a takisto aj miestneho
podivného odborníka na lúpeže všetkého druhu (D. Craig), ktorého ale musí najskôr dostať z väzenia.
Vyzerá to ako totálne šialený nápad, ale výhodou natvrdnutých lupičov je, že si všetci myslia, že sú
jednoducho ...natvrdnutí.
Réžia: S. Soderbergh
Komédia, 119 min., MP12+, USA, ČT, 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.

BAŽANT KINEMATOGRAF 2017
16. - 20.08.2017

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

21:00

BAŽANT KINEMATOGRAF 2017
Pozývame vás na XV. ročník kultového kina na kolesách pod holým nebom.
Program:
Streda 16.08.2017
Sedem zhavranelých bratov (ČR/SR, 2015, rodinná rozprávka, 97 min., MP)
Rozprávka na motívy Pavla Dobšinského.
Všetko, čo sa povie, či je pravda, ktovie? Sedem nezbedných synov vyprovokuje svojim správaním matku k vyrieknutiu
kliatby, ktorú vzápätí oľutuje. Bratom už môže pomôcť len ich najmladšia sestra. Obetavým činom, ktorý by havranom
prinavrátil ľudskú podobu.
Réžia: Alice Nellis
Scenár: Alice Nellis
Hrajú: Kristína Svarinská, Erika Guntherová, Martha Issová, Zuzana Bydžovská, Lukáš Příkazký, Jana Oľhová, Csongor
Kassai, Jakub Zindulka, Barbora Mudrová, Václav Neužil ml., Zuzana Čapková, Marián Geišberg, Sabina Remundová...
Štvrtok 17.08.2017
Obecná škola (Československo, 1991, komédia, dráma, 97 min., MP)
Filmová klasika na veľkom plátne iba tento večer. Obecná škola je česko-slovenský film režiséra Jana Svěráka, natočený v
roku 1991 podľa scenára Zdeňka Svěráka. Bol nominovaný na Oscara za najlepší zahraničný film. Je krátko po 2. svetovej
vojne. Edo Souček je žiakom chlapčenskej triedy na jednej z pražských predmestských škôl. Jedného dňa sa učiteľka
Maxová, ktorá nemá v triede žiadny rešpekt, zblázni a odíde zo školy. Na jej miesto nastúpi nový učiteľ – Igor Hnízdo.
Réžia: Jan Svěrák
Scenár: Zdeněk Svěrák
Hudba: Jiří F. Svoboda
Hrajú: Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Václav Jakoubek, Radoslav Budáč, Marek Endal, Rudolf Hrušínský,
Irena Pavlásková, Ondřej Vetchý, Daniela Kolářová, Eva Holubová, Rudolf Hrušínský ml., Petr Čepek, Bolek Polívka,
Zdeněk Mucha, Oldřich Vlach, Petr Brukner, Karla Chadimová, Bořivoj Penc, Jiří Menzel, Karel Kachyňa...
Piatok 18.08.2017
Teória tigra (ČR, 2016, komédia, dráma, 101 min., MP12+)
Aj skrotení muži môžu zdivočieť. Teória tigra je road movie o mužovi, ktorý si v šesťdesiatke spomenie, že mával sny aj
vlastnú vôľu a že chce naspäť vládu nad svojim životom. Vydá sa na riskantnú cestu napriek tomu, že tým prichádza o
všetko. Film je tiež o jeho žene, ktorá to jednoducho myslela dobre: za manželstvo aj svojho muža obetavo prevzala
zodpovednosť, pretože muži toho nie sú schopní.
Réžia: Radek Bajgar
Scenár: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková
Hudba: Jiří Hájek
Hrajú: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub Kohák, Iva Janžurová,
Arnošt Goldflam, Lucia Siposová, Milan Lasica, Klára Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká...
Sobota 19.08.2017
Baba z ľadu (ČR, SR, 2016, dráma, 107 min., MP12+)
Šesťdesiatnička Hana zisťuje, že nikdy nie je neskoro vziať život do vlastných rúk. Po stretnutí s otužilcom Broňom začína
ovdovelá Hana postupne meniť svoj stereotypný život, ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat.
Zatiaľčo šesťdesiatnička Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti
a postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo.
Réžia: Bohdan Sláma
Scenár: Bohdan Sláma
Hudba: Mardi, Petr Spálený
Hrajú: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil, Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková...
Nedeľa 20.08.2017
Učiteľka (SR, ČR, 2016, dráma, 102 min., MP)
Z priebehu rodičovského združenia postupne vyplynie, ako si učiteľka podrobuje rodiny svojich žiakov a manipuluje celým
okolím. Príbeh Učiteľky sa odohráva v roku 1983. V jednej predmestskej základnej škole sa stretáva riaditeľka s rodičmi detí
jednej z tried. Hľadá spolu s nimi spôsob, ako sa zbaviť učiteľky, bezdetnej vdovy po vysokom armádnom dôstojníkovi. Z
priebehu rodičovskej schôdzky postupne vyplynie, akým spôsobom si učiteľka podrobuje rodiny svojich žiakov a manipuluje
celým okolím.
Réžia: Jan Hřebejk
Scenár: Martin Žiaran
Hudba: Michal Novinski
Hrajú: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Zuzana Konečná, Csongor Kassai, Attila Mokos, Éva Bandor, Martin Havelka,
Richard Labuda, Lukáš Pelč...
Vstup zdarma

KULTÚRNE PODUJATIA
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
31.07. - 04.08.2017

Ľubochňa

ĽUBOCHNIANSKE REZBÁRSKE DNI 2017
Pozývame vás na už tradičnú letnú akciu, Ľubochnianske rezbárske dni.
Budú sa robiť dve veľké sochy priamo na pni: Sv. Florián - patrón požiarnikov pri požiarnej zbrojnici a a Sv. Cyril a Metod
za kostolom. Príďte pozrieť, hlavne v piatok na záverečnú akciu. Tešíme sa.
02.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 12:00

3D OBRAZ: SKLADAČKA
Neviete, kam s deťmi? Sem s nimi, budeme sa hrať s umením a s veľkoformátovou skladačkou. Staneme sa súčasťou
3D obrazov, ktoré sami vytvoríme, inšpirovaní tvorbou Ľudovíta Fullu.
Vhodné pre deti od 6 do 10 rokov.
Vstupné: 1,00€ dieťa
V cene pitný režim.
Kontakt: Mgr. Jozef Matuška, 044/245 21 11, jozef.matuska@sng.sk
03.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: TURIZMUS
V spolupráci s KineDok sa zapájame do alternatívnej distribúcie kreatívnych dokumentov.
Na Jadrane je zase leto! Tisíce turistov zaplavujú pobrežie a vyzerá to tak, že si užívajú more, kruté horúčavy, zábavu
a jedlo. Filmový dokument Turizmus! načrtáva fragmenty rôznych príbehov pozdĺž Chorvátskeho pobrežia. Niektorí
z miestnych sa venujú rybolovu, iní chovu rýb a ďalší ich pripravujú pre hostí. Nikdy nekončiaci životný kolobeh, v ktorom
identity, emócie a výsledky presahujú mestá a miesta.
Režisér: Tonći Gaćina, 2016, 52 min, pôvodné znenie: chorvátsky, anglické titulky.
Vstupné: 1,00€
04.08.2017

Motel Ranč v Černovej

19:00

VEČER SO ŽIVOU HUDBOU: MIŤO BOMBA
Motel Ranč vás pozýva na večer so živou hudbou.
Hrá: Miťo Bomba
Vstupné: 1,00€
Info: 0905 864 285
05.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

RUČNE STRUČNE: HRAČKA I.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých.
Tvorivá dielňa, na ktorej si ušijeme sock doll alebo jednoducho ponožkáča.
Vstupné: 5,00€ dospelý / 1,00€ dieťa
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11

14:30 – 16:30

05.08.2017

futbalové ihrisko v Liptovských Revúcach

10:00

XIX. REVÚCKE HALUŠKY
Občianske združenie „Revúcki haluškári", Obec Liptovské Revúce a PD Liptovské Revúce vás pozývajú
na XIX.ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek Revúcke halušky.
Program:
do 09:30 Prezentácia súťažných družstiev
09:45 Vylosovanie poradia
10:00 Slávnostné otvorenie
10:30 Začiatok súťaže vo varení a jedení halušiek
- súťaž detí v jedení halušiek
- súťaž v pílení dreva bruchačkou
- súťaž o najlepší meteník
14:00 Vystúpenie Fujaristov
15:00 Hudobná skupina Kysucký prameň z Oščadnice
16:30 Vyhodnotenie súťaže
17:00 Hudobná skupina Duo Jamaha
18:30 Tombola
19:30 Ploštín Punk z Liptovského Mikuláša
21:30 Zapálenie Haluškárskej vatry, ohňostroj
22:00 Tanečná zábava – hrá hudobná skupina Forum z Bohdanoviec
Podmienky súťaže: Každé družstvo si donesie údenú slaninu a 0,7 kg bryndze. Ostatné suroviny a pomôcky zabezpečí
usporiadateľ. Súťaže sa zúčastňuje družstvo so štyrmi členmi. Členovia družstva nastrúhajú očistené a odvážené zemiaky
v množstve 1,8 kg, vyrobia cesto a nahádžu ručne halušky z lopára do vriacej vody. Po uvarení sa zmiešajú s bryndzou
a slaninou. Jednotlivé úkony si rozdelia členovia družstva. Váha hotových halušiek musí byť 3 kg. Zakazuje sa používať iné
pochutiny okrem soli, bryndze a slaniny.
Štartovné pre 4-členné družstvo je: 10,00€
Sprievodný program: tradičná ukážka výroby ovčieho syra a výrobkov, ukážky výroby remeselníkov, atrakcie pre deti,
ukážky leteckých modelov.
Vstupné: 2,00€
Informácie: Pavol Baštigál 0918 997 680
05.08.2017

Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara - Havránok

S DEŤMI ZA HISTÓRIOU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na kultúrno - vzdelávacie podujatie S deťmi za históriou.
Informácie: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com, sekretariat@liptovskemuzeum.sk
05. - 06.08.2017

športový areál Pod skalami v Ružomberku

08:30

ČELENČ DEJ PODSKALY
Pozývame vás na športovo - zábavný deň Pod skalami.
Disciplíny: nohejbal, streetball, volejbal, stolný tenis a iné športové disciplíny pre deti
Štartovné: 7,00€ (dospelí), 5,00€ (ženy a mládež), 15,00€ (all inclusive)
Uzávierka prihlášok a losovanie do skupín prebehne v piatok 04.08.2017 o 18:00 na kurte.
Info: Ľuboš Uhliar 0910 555 506, Roman Ružička 0907 138 928
05. - 06.08.2017

Björnsonov dom v Ružomberku

09:00

SPOJKY 2017: LITERÁRNY WORKSHOP
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 s Andrejom Šeligom 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 05.08.2017 od 09:00 do 22:00 hod.
Nedeľa 06.08.2017 od 09:00 do 13:00 hod.
+ verejná prezentácia výsledkov (nedeľa 06.08.2017 o 15:00 hod., fontána na ulici Mostová) - dobrovoľné
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.
Prihláška: http://www.oz-rosart.sk/pripravujeme/129-spojky-2017
Uzávierka prihlášok: 03.08.2017
Lektor: PaedDr. Andrej Šeliga, PhD. (1977) je básnik, vysokoškolský pedagóg, momentálne vychovávateľ v detskom
domove a otec. Samostatne publikoval básnickú zbierku Zatmenie panny (2002), za ktorú získal hlavnú cenu Rubato,
ako aj Cenu Ivana Kraska za najlepší knižný debut. Časopisecky publikoval vo viacerých slovenských i zahraničných
periodikách (napr. Rak, Romboid, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Psí víno, Zrcadlení/Zrkadlenie).
Je zakladateľom Trnavského literárneho klubu, literárnej revue Liter a organizátorom literárneho festivalu Trnavské
literárne slávnosti (leadership), participuje na Žilinskom literárnom festivale a realizuje projekt Literárny campus pod
záštitou OZ Stanica Záriečie, Žilina. Aktívne sa venuje aj lektorskej činnosti.
Počet účastníkov: 15
Viac info: 0911 316 096, info@oz-rosart.sk

07.08.2017

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
09.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 12:00

KNIŽNÉ POTULKY: MARÍNKA SOMARINKA
Rozprávanie o dobrodružstvách Marínky Somarinky a jej kamarátov, ktoré zažili počas nakrúcania filmu
o pirátoch a príšerách. Náš hosť Zuzka Dušičková ti poradí, ako nakrútiš film, aj keď nie si dospelák. A Zuzka o tom
niečo vie, lebo vyštudovala filmovú produkciu (a tiež vydala knihu o Marínke).
Vhodné 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
10.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00 – 17:30

ĽUDOVA JEDÁLEŇ: KOMPOZÍCIE NA ZJEDENIE
Podujatie s tvorivou dielňou pre každého, kto príde.
Pre veľký úspech si zopakujeme Eat art piknik, na ktorom najprv tvoríme, potom trovíme. Netradičné podujatie pre všetkých
pažhravých.
Vstupné: 5,00€ dospelý / 2,00€ dieťa
V cene lektor, materiál, pomôcky.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
11.08.2017
Motel Ranč v Černovej
19:00

VEČER SO ŽIVOU HUDBOU: INOVÄŤ
Motel Ranč vás pozýva na večer so živou hudbou.
Hrá: Inoväť
Vstupné: 1,00€
Info: 0905 864 285
11. - 13.08.2017

Björnsonov dom v Ružomberku

SPOJKY 2017: DIVADELNÝ WORKSHOP
Občianske združenie RosArt vás pozýva na divadelný workshop Spojky 2017.
Hráš divadlo? Chceš hrať divadlo? Chceš sa dozvedieť ako na to a máš 15+? Tak divadelný workshop Spojky s Michalom
Tomasym je tá správna voľba pre Teba. Ak chceš aj Ty zažiť cez víkend divadelný megazážitok, tak neváhaj, prihlás sa
a príď do Ružomberka. Workshop bude zameraný na techniku reči a hlasu s dôrazom na čo najprirodzenejší herecký prejav.
Základy hereckých techník – tvorba situácií a vykresľovanie vzťahov na javisku.
Časový harmonogram:
Piatok 11.08.2017 od 18:00 do 22:00 hod.
Sobota 12.08.2017 od 09:00 do 22:00 hod.
Nedeľa 13.08.2017 od 09:00 do 13:00 hod.
+ verejná prezentácia výsledkov (nedeľa 13.08.2017 o 15:00 hod. - fontána na ulici Mostová)
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.
Prihláška: http://www.oz-rosart.sk/pripravujeme/129-spojky-2017
Uzávierka prihlášok: 09.08.2017
Lektor: Mgr. art. Michal Tomasy je absolvent VŠMU v Bratislave a momentálne herec Mestského divadla Žilina. Ako sám
hovorí, je veľmi vtipný a zaujímavý človek.
Počet účastníkov: 15
Viac info: 0911 316 096, info@oz-rosart.sk
12.08.2017

Areál oddychu v Bielom Potoku

10:00

XII. BELANSKÉ GANCE
Stolnotenisový klub Belan Biely Potok vás pozýva na XII. ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek.
Tešiť sa môžete aj na pestrý program a bohatú tombolu.
Program: varenie halušiek, pílenie dreva, súťaž v pití piva, súťaže pre deti, tombola o 17:30 hod.
Vystupujú:
Sčamba od 14:00 hod.
Dychová hudba Lúžňanka Jr.
Spevácka skupina Sliačania
do tanca hrá ESO do 02:00 hod.
Info: p. Kendera 0903 461 927
Vstup zdarma

12.08.2017

Partizánska Ľupča

10:00

DOŽINKY
LK Servis - poľnohospodárstvo v Partizánskej Ľupči vás pozýva na celodenný bohatý kultúrny program,
občerstvenie, ako aj množstvo atrakcií pre rodiny s deťmi.
Program:
10:00 - 11:00 Kamaráti z Trinity - Tanečno hudobné zoskúpenie 6 maskotov z hotelovej siete Trinity Hotels & Resorts
11:00 - 11:30 Posvätenie venca a poďakovanie sa za úrodu
11:45 - 12:20 Cloun's heart - Klaunské predstavenie nielen pre deti
13:00 - 13:20 FS Smrečany - Folklórna skupina z horného Liptova s pásmom venovaným zberu úrody
13:30 Vyhlásenie víťaza súťaže projektu integrácia „Ukáž ako aj Ty vieš pomáhať - Pomôž a vyhraj!" o zájazd Projektu
Integrácia Giro d'Italia za Marekom Hamšíkom
13:40 - 14:15 DFS Pilsko - Vystúpenie detského folklórneho súboru Pilsko s ich tradičnými goralskými piesňami
14:20 Vyhlásenie víťaza pobytu s Trinity Hotels & Resorts
14:30 - 15:00 FS Ostrô - Skvelá spevácka skupina z Dolného Liptova
15:00 - 15:30 Anna Hulejová a Simona Hulejová: Trávnice - Vystúpenie legendy slovenského folklóru, rodáčky z Liptovských
Sliačov spolu so svojou vnučkou.
16:00 - 16:50 Starmania original - Skvelá zábava pri najväčších slovenských, českých a zahraničných hitoch
17:10 - 17:45 Nebeská muzika – world music z Terchovej
18:15 - 19:15 Družina - Koncert skupiny Družina plný energie a krásnych melódií slovenských ľudových piesní, ktoré vedia
roztancovať všetkých fanúšikov dobrej hudby
19:30 - 20:30 Ego - Známy raper Ego so svojou live show
21:00 - 22:00 Starmania original - skvelá zábava pri najväčších slovenských, českých a zahraničných hitoch
22:00 - 04:00 DJ Pablik - oldies disco
- súťaže, poníky, workshopy pre deti, maľovanie na tvár, atrakcie pre deti a iné
12.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ŠITÝ ŠPERK I.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 12+.
Neobšívajte sa doma. V galérii si ukážeme ako obšiť korálik inými malými korálikmi. Nezabudnite si okuliare!
Vstupné: 6,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
12.08.2017

Kostol Všetkých svätých Ludrová - Kút

LUDROVSKÝ FESTIVAL STREDOVEKEJ KULTÚRY 2017RYTIERSKE VÝPRAVY ŽSK
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na Ludrovský festival stredovekej kultúry 2017.
Info: Liptovské múzeum v Ružomberku 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk,
kultura.lmr@gmail.com
16.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 12:00

KNIŽNÉ POTULKY: TÚLAME SA ILUSTRÁCIAMI
Neviete kam s deťmi? Sem s nimi, budeme si čítať, túlať sa knihami, svetom fantázie ilustrátorov. Na TULIvakoch bude
útulne. U nás je príjemný chládok.
Vhodné 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
18.08.2017

Motel Ranč v Černovej

19:00

VEČER SO ŽIVOU HUDBOU: ŽILINSKÝ DOSTAVNÍK
Motel Ranč vás pozýva na večer so živou hudbou.
Hrá: Žilinský dostavník
Vstupné: 1,00€
Info: 0905 864 285
19.08.2017

centrum Ružomberka

09:00 – 10:00

VIII. SLOVENSKÝ ZRAZ MOTOCYKLOV JAWA 500 OHC
Automotoklub Ružomberok organizuje VIII. ročník zrazu motocyklov Jawa 500 OHC.
Výstava motoriek v centre mesta bude od 09:00 do 10:00.
Výstava motocyklov, ktorých výroba skončila v roku 1958, motocykel dosiahol rýchlosť až 150km/hod a jeho konštrukcia
bola na tú dobu pokroková. Využíval sa najmä na športové účely, z pôvodných 7 000ks je zachovaných len veľmi málo,
predpokladá sa 2000 ks v pojazdnom stave. Využite ponúkanú možnosť a príďte zažiť slávu zašlých čias...
Info: V. First 0905 915 102, e-mail: vlado.first@yahoo.com

19.08.2017

Švošov

10:30

XI. DEŇ ŠVOŠOVA
Obec Švošov pozýva všetkých obyvateľov, rodákov, priateľov obce ale aj ostatných na XI. ročník spoločenského
podujatia s názvom Deň Švošova.
Podujatie začne o 10:30 hod. sv. omšou.
Program: športové a súťažné aktivity, súťaže budú pre deti aj dospelých
- guláš a pivo zadarmo
19.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HRAČKA II.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých.
Opäť tvoríme textilnú hračku. Tentoraz sa ale inšpirujeme detskými kresbami. Vlastnými alebo kresbami svojich detí, či
detí svojich detí.... Tak nezabudnite si doniesť inšpiráciu.
Vstupné: 5,00€ dospelý / 1,00€ dieťa
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
21.08.2017

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
25.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00

KREATÍV KEMP: FULLALAND
Na poobednej vernisáži vám predstavíme, čo vzniklo za uplynulý týždeň počas denného tábora.
Nenechajte si ujsť túto instantnú výstavu detských nápadov a kreativity.
Vstup zdarma
25.08.2017

Motel Ranč v Černovej

19:00

VEČER SO ŽIVOU HUDBOU: SAMO
Motel Ranč vás pozýva na večer so živou hudbou.
Hrá: Samo
Vstupné: 1,00€
Info: 0905 864 285
26.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ŠITÝ ŠPERK II.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 12+.
Technika šitého šperku je starobylá, jej korene siahajú do severnej Ameriky, Afriky, veľkú tradíciu má aj v Rusku. Spočíva
v tom, že sa k sebe jednotlivé koráliky zošívajú špeciálnou ihlou a niťou. Naučíme sa jeden zo základných stehov – peyote
a zhotovíme ním jednoduchý náramok. Tvoríme aj v záhrade.
Vstupné: 6,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
26.08.2017

Kultúrny dom v Bielom Potoku

19:00

RÓMSKY BÁL
Srdečne vás pozývame na prvý Rómsky bal v Ružomberku.
Počas večera vás bude sprevádzať kapela z Košíc Diny Košice (DK) a hosť Šano - Band.
Tešiť sa môžete na polnočné žrebovanie tomboly o skvelé ceny.
Bál bude prebiehať do skorých ranných hodín (do 04:00 hod.).
Spoločenské oblečenie na bále je povinné.
Vstupné: 10,00 €
26.08.2017

Ružomberok - Malinô Brdo

50. VÝROČIE VYSTAVBY LANOVKY

29.8.2017 ubehne presne 50 rokov, čo bola uvedená do prevádzky kabínová lanovka z Hrabova na Malino Brdo. Pri tejto
príležitosti sa pripravuje bohatý program.

26.08.2017

areál OŠK Likavka

V.LIKAVSKÁ ROZLÚČKA S LETOM
Obec Likavka Vás srdečne pozýva na V. Likavskú rozlúčku s letom.
Účinkujú: Hex, Samuel Tomeček
Sprievodným podujatím bude súťaž vo varení bryndzových pirohov, futbalový turnaj rekreačných hráčov a detský minifutbal.
Podmienky pre súťažné družstvá:
Súťaž vo varení bryndzových pirohov:
Každé družstvo musí byť z 3 členov. Usporiadateľ zabezpečí 25 dkg bryndze, 1 kg uvarených zemiakov, stôl na prípravu
pirohov a drevo. Kotlík (nie kotlinu), ostatné suroviny a všetky veci potrebné k vareniu pirohov si musí zabezpečiť súťažné
družstvo. Formičky na vykrajovanie nie sú povolené.
Futbalový turnaj:
Každé družstvo musí hrať v jednotnej farbe tričiek, hrať sa bude na skrátenom ihrisku v skrátenom čase, prihlásiť sa môžu
len rekreační hráči, hrací systém 4+1, príp. 5+1, max. počet hráčov 10. Štartovací poplatok za hráča: 2,00€
Minifutbalový turnaj pre deti:
Každé družstvo musí hrať v jednotnej farbe trička v skrátenom hracom čase. Vek hráčov - max. do 15. r., max. počet hráčov
10. Zahrať si môžu aj dievčatá.
Prihlásiť do súťaží sa môžete na e-mailovej adrese: raksova@likavka.sk, tel. č. 0911 315 362 najneskôr do 18.08.2017.
Info: 0911 315 362, e-mail: raksova@likavka.sk
28.08.2017

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
28.08.2017

Ružomberok

12:00

OSLAVY 73. VÝROČIA SNP
Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s., Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, oblastný
výbor SZPB Ružomberok a Mondi SCP vás pozývajú na oslavy 73. výročia SNP.
Program:
12:00 Sólo – Dolná brána
12:30 ÚVN SNP Ružomberok - FN
13:00 Pamätník Partizánska matka
30.08.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 12:00

3D OBRAZ: FULLALAND
Neviete, kam s deťmi? Sem s nimi, budeme sa hrať s umením a s ikonickou skladačkou. Fullove obrazy, vďaka nám,
preniknú do priestoru.
Vhodné pre deti od 6 do 10 rokov.
Vstupné: 1,00€ dieťa
V cene pitný režim.
Kontakt: Mgr. Jozef Matuška, 044/245 21 11, jozef.matuska@sng.sk
01.09.2017
areál Fitness California Klačno v Ružomberku
16:00

PACI PAC + ŠPORTOVO - ZÁBAVNÝ DEŇ NA KLAČNE
Pozývame vás na športovo - zábavný deň na Klačne.
Program: vystúpenie Paci Pac, množstvo detských atrakcií a súťaží
02.09.2017

ihrisko OŠK Ludrová

09:00

ŽELEZNÝ HASIČ 2017
Dobrovoľný hasičský zbor obce Ludrová a Obec Ludrová vás pozývajú na IV. ročník medzinárodnej súťaže Železný hasič. .
Informácie a registrácia: dhzludrova@gmail.com
02. - 03.09.2017
rieka Váh

BIG RIVER RACE 2017
Pretek 3-členných družstiev. Pretek je zložený z troch kôl. V každom kole chytajú na trati dvaja členovia družstva,
tretí člen družstva vykonáva úlohu rozhodcu vedľajšiemu družstvu.
Program:
Piatok 01.09.2017
19:00 Losovanie tratí
Sobota 02.09.2017
09:00 - 12:00 Prvé kolo preteku
15:00 - 18:00 Druhé kolo preteku
18:30 Predbežné výsledky
Nedeľa 03.09.2017
10:00 – 13:00 Tretie kolo preteku
14:30 – 15:00 Výsledky preteku, vyhlásenie víťazov
Info: bigriverrace@gmail.com

14.09.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

VI. MÓDNY NÁVRHÁR
Pozývame vás 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
24.08.2017

Kúpeľný hotel Choč v Lúčkach

19:10

PUSH UP 1-3
Občianske združenie RosArt a Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea Vás pozývajú na divadelné
predstavenie Push Up.
Príbeh divadelnej hry sa odohráva v prostredí nadnárodného koncernu. V osobnej konfrontácii sa stretávajú tri dvojice
pracovníkov spoločnosti. Cieľ každého je jasný – uspieť, byť najlepší a „pochovať súpera". Mužsko - ženský princíp, stret
rovnakých pohlaví, rôznych generácií, odlišného postavenia v rámci firemnej hierarchie a vždy spoločný menovateľ - honba
za dosiahnutím pracovného úspechu za akúkoľvek cenu. V inscenácii ide o generačnú výpoveď o svete, ktorý žijeme tu
a teraz, snahe o sústavný kariérny rast, aj na úkor osobného života, citov, pocitov, ľudskej emočnej blízkosti. Je to aj príbeh
o hľadaní osobného šťastia a naplnenia, ktorých zdrojom by sa mohol javiť pracovný úspech, povýšenie, vystrelenie vpred
– push up. ...je toto naozaj to pravé, čo nás robí šťastnými?
Osoby a obsadenie: Angelika: Jana Jellušová, Sabina: Iveta Kloptová, Patrícia: Alžbeta Jacková, Mária: Tatiana Ševčíková,
Róbert: Juraj Matula, Frank: Jozef Mišák, Hans: Rastislav Málik, Heinrich: Martin Maga
Realizačný tím: Kostýmy: Iveta Kloptová, Hudba a médiá: Jakub Pišek, Technická spolupráca: Július Stančok,
Andrej Klačko, Preklad: Peter Lomnický, Réžia: Marianna Stančoková
Vstupné dobrovoľné
19.09.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

HEREČKY
Pozývame vás na komédiu divadla GUnaGU podľa skutočnej udalosti.
Na súkromný kurz herectva sa prihlásia nielen mladí ľudia, ktorí sa chcú pripraviť na prijímačky na VŠMU, ale aj tri
frustrované ženy. Bývalá štátna úradníčka (Zuzana Kronerová), poisťováčka (Zuzana Šebová) a prekladateľka
(Darina Abrahámová) sa nechcú stať herečkami, ale chcú si len vyriešiť problémy s mužmi, susedmi, partnermi.... Ich učiteľ
(Viktor Horján) s nimi najprv cvičí chôdzu, pohyb, reč, nechá ich vyrozprávať a na záver ako „absolventské predstavenie"
zahrajú balkónovú scénu z Rómea a Júlie, ktorá sa zvráti v nechcenú grotesku...
Osobné životy, partnerské nezhody, sklamané lásky, ale aj rozčarovanie zo súčasnej slovenskej politiky sa mieša
s komediálnymi výstupmi a kabaretnými piesňami do tragikomického koktejlu humoru, trápnosti, ale aj oslobodzujúceho
smiechu.
Predstavenie trvá 90 minút bez prestávky.
Autor a réžia: Viliam Klimáček
Hudba: Slavo Solovic
Kostýmy: Renáta Ormandíková
Hrajú: Zuzana Kronerová, Zuzana Šebová, Darina Abrahámová, Viktor Horján
Vstupné: 16,00€
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
30.07.2017

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

16:00

ŠOFAR
Hudobná skupina Šofar vás pozýva na kresťanský koncert s vlastnou tvorbou 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
06.08.2017

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

16:00

ŠOFAR
Hudobná skupina Šofar vás pozýva na kresťanský koncert s vlastnou tvorbou 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
13.08.2017

Vlkolínec

FESTIVAL POD SIDOROVOM 2017
Liptovské múzeum vás pozýva na IV. ročník Festivalu pod Sidorovom.
Festival je venovaný folklórnej hudbe, spevu a ľudovému tancu. Spríjemnite si posledný deň prázdnin peknými zážitkami
zo stretnutia s krásou, umením, skvelými interpretmi a dobrými ľuďmi v nádhernom prostredí Vlkolínca.
Info: Liptovské múzeum 044/432 24 68, e-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk
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.
09.09.2017

Synagóga v Ružomberku

16:00

MICHAL MATEJČÍK: PREMENY HARFY
Pozývame vás na sólo koncert harfistu Michala Matejčíka.
Michal Matejčík pochádza zo Žiliny, kde po ukončení gymnázia študoval odbor harfa, ktorý absolvoval v triede
Ľudmily Sawiczovej a Zuzany Törökovej na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Počas ďalšieho štúdia vo Viedni na
Universität für Musik und darstellende Kunst dostával angažmány ako orchestrálny hráč od orchestrov ako RSO Wien,
Recreation Graz a Pacific Music Festival Orchestra v Japonsku, v ktorom ako prvý zastupoval Slovensko. Po ukončení
štúdia sa venuje sólovému hraniu (Viva Musica Festival), orchestrálnemu hraniu (Viedenská Štátna Opera), komornej hudbe
(Trio Recordum, Kontrapunkte Ensemble), vyučovaniu (Musikschule Laxenburg) a komponovaniu. Jeho skladba "L. ich T."
pre dve tirolské harfy bola ocenená cenou Slovenského hudobného centra na súťaži "Rajecká hudobná jar". V roku 2013
bola jeho skladba "Das Staunen der Welt" pre soprán a harfu venovaná viedenskej grófke Johanne von Haugwitz z rodu
Haugwitz, kde Friedrich Wilhelm bol ministrom u Márie Terézie. V júni 2016 premiéroval svoju skladbu "The win over the
white plague" pre harfu a flautu v SND za prítomnosti prezidenta Andreja Kisku. Od roku 2011 Michal Matejčík integruje
harfu do popovej a elektronickej hudby. V rokoch 2011-12 sólovo sprevádzal britského speváka Georgea Michaela na jeho
"The Symphonica Tour". V marci 2013 bol angažovaný ako "špeciálny hosť" kultovej skupiny Depeche Mode. Po týchto
angažmánoch dostáva ponuky vystupovať sólovo a komorne na ďalších európskych (Berlín, Bochum, Hamburg)
a amerických pódiách (New York, Trenton, Highstown). Na Slovensku spolupracoval s umelcami ako Jozef Lupták,
Miroslav Dvorský, Milan Paľa, Peter Valentovič a so speváčkami Katarínou Knechtovou a Katarínou Koščovou.
Okrem hudobnej oblasti pracuje pre švajčiarsku nadáciu "Robert und Lina Thyll-Dürr Stiftung" na umeleckom projekte
"Casa Zia Lina" na toskánskom ostrove Elba.
Vstupné: 5,00€
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 najúspešnejších 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.
14.11.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

SIMA MARTAUSOVÁ A DIEVČENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR
SLOVENSKÉHO ROZHLASU
Pozývame vás na koncert Simy Martausovej a Dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu.
Po minuloročnom vypredanom turné, prichádza Sima s novým programom. Spolu so svojou kapelou a hosťom,
Dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu, pod vedením dirigenta Adriana Kokoša, pripravia fanúšikom
nezabudnuteľné momenty. Sima Martausová zaujala muzikantským a textárskym talentom, bezprostrednosťou, no najmä
výnimočným hudobným prejavom. K oceneniam Objav roka, Album roka a cene za najpredávanejší album si v roku 2017
pripísala nomináciu v kategórii Umenie a kultúra v prestížnej ankete Slovenka roka. Charizmatická Sima, jej „päť chlapov
v kapele" a Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu zahrajú známe skladby aj pripravované novinky.
Príďte si vypočuť podmanivú hudbu, ktorá je „balzamom na dušu a transfúziou pozitívnej energie."
Účinkujú: Sima Martausová – spev, gitara, Martin Gašpar – kontrabas, Igor Ajdži Sabo – bicie, Matko Zajko - gitara, ukulele,
mandolína, Pišta Lengyel - el. gitara, lap steel gitara, Martin Wittgruber - klávesy, akordeon
Hosť: Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Adriana Kokoša
Vstupné: 15,00€ / 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
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€
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 Ľ. 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.
Vstupné: 1,00€ dospelý / 0,50€ dieťa

01.08. - 01.10.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

NEZNÁMI HRDINOVIA
Výstava fotografií.
Vstupné: 0,50€
02.08. - 28.09.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

ČIERNE DIAMANTY KUCHYNE – HUBY AKO ICH NEPOZNÁME
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
05.08. - 01.09.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

VÝSTAVA ČLENOV ZVÄZU SLOVENSKÝCH FOTOGRAFOV
Výstava fotografií členov Zväzu slovenských fotografov.
Vstupné: 1,50€

ŠPORT
30.07.2017

Futbalový štadión MFK Ružomberok

19:00

MFK RUŽOMBEROK – FK SENICA
2. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
03.08.2017

Futbalový štadión MFK Ružomberok

MFK RUŽOMBEROK – FC EVERTON LIVERPOOL
Odvetný zápas tretieho predkola futbalovej Európskej ligy.
Vstupné: 10,00€
04.08.2017

Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku

17:00

HK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - HC SARYARKA KARAGANDA
Prípravný hokejový zápas.
05.08.2017

Hrabovo - Malinô Brdo

09:00

CROSS DUATLON RUŽOMBEROK 2017
Podujatie je súčasťou série 123athlon, unikátneho zoskupenia 3 športových podujatí na Liptove, ktoré je určené
pre všetkých športuchtivých nadšencov, rekreačných športovcov i profesionálov.
Cyklistická časť: 4,5 km, bežecká časť: 4,5 km
Program podujatia:
07:00 - 08:30 Prezentácia účastníkov
08:45 Warm up a podanie základných informácií
09:00 Intervalový štart (2 pretekári, každú minútu)
12:00 Predpokladaný čas ukončenia preteku
13:00 Vyhlásenie výsledkov, tombola a ukončenie podujatia
Výška štartovacieho poplatku zavisí od dátumu registrácie:
Žiaci 8,00€, Juniori 10,00€, Jednotlivci 12,00€, Štafety 20,00€ pri registrácií v období od 6. júla 2017 do 2. augusta 2017
Žiaci 10,00€, Juniori 12,00€, Jednotlivci 15,00€, Štafety 25,00€ pri registrácii na mieste konania preteku
Zaplatené štartovné organizátor nevracia.
Trať:
Horská trať, cyklistická časť na asfalte s prevýšením 370 m, bežecká časť po asfalte a horskom chodníku, s prevýšením 102
m. Na cyklistickej trati je nutné mať nasadenú a zapnutú prilbu na hlave. Povolená šírka pneumatík je minimálne 1,25 palca.
Disciplíny a kategórie:
Žiaci: 0 - 15 rokov, Žiačky: 0 - 15 rokov
Juniori: 16 - 19 rokov, Juniorky: 16 - 19 rokov
Muži: 20 - 39 rokov, Ženy: 20 - 39 rokov
Veteráni I.: 40 - 49 rokov, Veteráni II.: 50 a viac rokov, Veteránky: 40 a viac rokov
Štafeta Muži / Zmiešaná, Štafeta Ženy
Registrácie: online na https://www.inviton.sk/event/cross-duatlon-2017 od 1. apríla 2017 do 2. augusta 2017 a na mieste v
deň konania od 07:00 do 08:30
12.08.2017

Futbalový štadión MFK Ružomberok

MFK RUŽOMBEROK – FC SPARTAK TRNAVA
4. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€

19:00

19. - 20.08.2017

ihrisko FK Sokol Stankovany

08:30

LIPTOV CUP 2017
V. ročník futbalového turnaja kategórie žiakov U-7, U-8 a U-9.
Na turnaji sa zúčastňujú žiacke družstvá z celého Slovenska, aj zo zahraničia /ČR, Poľsko/.
Vstup zdarma
20.08.2017

Biely Potok

10:00

42. BELANSKÁ PÄTNÁSTKA
Bežecký klub Biely Potok a Mesto Ružomberok vás srdečne pozývajú na 42. ročník cestného bežeckého preteku
Belanská pätnástka.
Preteky sa konajú na počesť 73. výročia SNP. Vzdávajú hold všetkým, ktorí s nasadením života pomáhali oslobodzovať našu
vlasť.
Časový rozpis pretekov:
07:30 prezentácia v Kultúrnom dome
09:30 slávnostný nástup pretekárov a otvorenie 42. ročníka behu, pietny akt kladenia vencov k pamätníku
10:00 štart pretekov
12:00 vyhlásenie výsledkov a ukončenie pretekov
Dlžka trate: 15 km, 10 km, 3 km
Povrch: asfalt
Kategórie: žiactvo, dorastenky, dorastenci, juniorky 1998 - 99, juniori 1998 - 99, ženy do 34 rokov (1983 - 97), ženy od 35
do 49 rokov (1968 - 82), ženy nad 50 rokov (1967 a staršie), ženy od 50 do 59 rokov (1958 – 67), ženy nad 60 rokov (1957
a staršie), muži do 39 rokov (1978 - 97), muži od 40 do 49 rokov (1968 - 77), muži od 50 do 59 rokov (1958 - 67), muži
od 60 do 69 rokov (1948 - 57), muži nad 70 rokov (1947 a starší)
Štartovné: 3,00€ (je v ňom zahrnuté občerstvenie)
Ceny: Preteká sa o putovný pohár mesta Ružomberok na hlavnej trati dlhej 15 000 m. Prví traja pretekári v kategóriách
muži a ženy dostanú diplomy, finančné ceny a medaily.
Všeobecné ustanovenia:
- beží sa na asfaltovej trati v uliciach mestskej časti Ružomberok - Biely Potok
- pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky a na vlastné nebezpečie
- preteká sa podľa pravidiel atletiky a na platné lekárske potvrdenie
- protesty možno podať hlavnému rozhodcovi s vkladom 2,00€ po skončení jednotlivej kategórie s podmienkou
dodržiavania pravidiel
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, resp. zmenu týchto propozícií podľa počtu
prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách. Súťažiť musia aspoň traja pretekári v kategórii. V opačnom prípade
organizátor kategóriu spojí s inou kategóriou.
Informácie: Miroslav Macko 0905 324 391
20.08.2017

VLKOLÍNSKY DRAPÁK
Horská časovka na bicykloch do kopca so zaujímavou finančnou prémiou.
Trasa vedie z reštaurácie Vlčí dvor na Bielom potoku cez Vlkolínec s cieľom na Maline Brde pri chate Dária.
26.08.2017

10:00

VERTIKAL PLOSKÁ: BEH HRDINOV SNP
Outdoor Klub Čierny Kameň v spolupráci s Obcou Liptovské Revúce pozýva nadšencov behu na Beh hrdinov
SNP - Vertikál Ploská, ktorý sa uskutoční pri príležitosti Výstupu na Ploskú.
Štart: 10:00 hod.
Štartovné: 8,00€ (online), 10,00€ (na mieste)
V cene jedlo, nápoj a tričko.
26.08.2017
Futbalový štadión MFK Ružomberok
19:00

MFK RUŽOMBEROK – AS TRENČÍN
6. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
26. - 27.08.2017

Tenisové kurty California Klačno v Ružomberku

KLAČNO OPEN 2017: DVOJHRA MUŽOV
VIII. ročník tenisového turnaja jednotlivcov o putovný pohár Klačno Open 2017: dvojhra mužov.
Kategórie: 1. liga / 2. + 3. liga / 50+
Uzávierka prihlášok a losovanie: 25.08.2017 o 18:00 hod.
Prezentácia: 26.08.2017 do 08:30 hod.
Štartovné: 13,00€/osoba (v štartovnom sú zahrnuté: dvorce, lopty, ceny, občerstvenie)
Systém a spôsob hry: dodatočne určený podľa počtu prihlásených hráčov
Súčasťou programu bude aj vyhodnotenie Ružomberskej tenisovej ligy.
Prihlášky a informácie: e-mail: msekera7@gmail.com, tel.: 0903 040 370

08:30

27.08.2017

Tenisové kurty California Klačno v Ružomberku

08:30

KLAČNO OPEN 2017: DVOJHRA ŽIEN
VIII. ročník tenisového turnaja jednotlivcov o putovný pohár Klačno Open 2017: dvojhra žien.
Uzávierka prihlášok a losovanie: 25.08.2017 o 18:00 hod.
Prezentácia: 27.08.2017 do 08:30 hod.
Štartovné: 13,00€/osoba (v štartovnom sú zahrnuté: dvorce, lopty, ceny, občerstvenie)
Systém a spôsob hry: dodatočne určený podľa počtu prihlásených hráčov
Súčasťou programu bude aj vyhodnotenie Ružomberskej tenisovej ligy.
Prihlášky a informácie: e-mail: msekera7@gmail.com, tel.: 0903 040 370
01.09.2017

10:00

HORSKÝ BEH VRCHOLOM SIDOROVA
Adam šport Ružomberok organizuje Horský beh vrcholom Sidorova.
Registrácia: 08:00 – 09:30 hod. (Fitness California v Ružomberku)
Štart: 10:00 hod. (Fitness California v Ružomberku)
Dĺžka trate: 12 km, prev. 741 m ( Hobby 5 km, prev. 150 m)
Povrch: lesná cesta a turistický chodník
Kategórie: Juniori do 19 rokov roč. 1998 a mladší, Muži 20 – 39 rokov roč. 1978 - 1997, Veteráni 40 – 49 rokov roč. 1968 –
1977, Veteráni 50 a viac rokov roč.1967 a starší, Juniorky do 19 rokov roč. 1998 a mladšie, Ženy 20 – 39 rokov roč. 1978 1997, Veteránky 40 a viac rokov roč. 1977 a staršie
Štartovné: 7,00€ (online do 30.08.2017), 10,00€ (na mieste)
Online ragistrácia na: http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek3.php
Informácie: Patrik Ľupták 0915 824 928

TURISTIKA
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
03. - 06.08.2017

Likavka

XXXVIII. OKOLO LIPTOVA
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok organizuje XXXVIII. ročník tradičného cykloturistického
podujatia.
Prezentácia: Štvrtok 03.08.2017 od 15:00 hod. (futbalové ihrisko OŠK Likavka)
Stravovanie: Individuálne /Piatok 04.08.2017 večer opekanie, sobota 05.08.2017 večer guláš
Účastnícky poplatok: 17,00€ /tričko, tombola, guláš, op. klobása/
Program:
Piatok 04.08.2017 kultúrny program
Sobota 05.08.2017 tombola, posedenie pri hudbe
Trasy:
Piatok 04.08.2017 Okolo Liptovskej Mary, zachádzanie do dolín
Sobota 05.08.2017 Lúčky - Malatiná - Liptovská Anna - Prosiek - Liptovská Mara - Krmeš - Dúbrava - Liptovská Teplá Likavka
Nedeľa 06.08.2017 Ludrovská dolina
Štart na trasy o 09:00 hod.
Info: R. Fajta tel.: 044/432 26 73, mob.: 0907 227 379, e-mail: fajtabra@mail.t- com.sk
12.08.2017

XXXVI. VÝSTUP NA SALATÍN 1630 m (Nízke Tatry)
Turist klub Liptovské Sliače organizuje XXXVI. ročník výstupu na Salatín.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Jacko 0907 569 392

12.08.2017

XVI. MEMORIÁL JuDr. VLADIMÍRA SLIMÁKA - VÝSTUP NA VEĽKÝ CHOČ
1611 m (Chočské vrchy)
Obec Lisková a OŠK Lisková organizujú výstup na Veľký Choč.
Predchádzať mu bude v piatok 11.08.2017 pietna spomienka pri hrobe p. Slimáka. V sobotu o 07:00 hod. ráno bude
odchod autobusu od Kultúrneho domu Lisková do Valaskej Dubovej, odkiaľ bude výstup. Je samozrejmé, že výstupy môžu
byť z rôznych strán a trás. Spoločné stretnutie na vrchole bude okolo 11:00 hod., kde bude privítanie účastníkov a krátky
program. Počas zostupu z Choča bude spoločné posedenie pri guláši a nápojoch na chate p. Dvorského. Odtiaľ je odchod
individuálny.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: OÚ Lisková 044/432 62 21
13.08.2017

TRI KOPY - BANÍKOV 2176 m (Západné Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup zo Žiarskej doliny modrou značkou do Smutného sedla,
pokračovanie červenou značkou hrebeňom cez Tri kopy na Baníkov, zostup cez Príslop späť do Žiarskej doliny.
Peši
Obtiažnosť: III, VHT
Informácie: Koštial 0905 453 950
19.08.2017

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 2017 (2494 m Vysoké Tatry)
Klub slovenských turistov Liptova, Mesto Vysoké Tatry, Mesto Liptovský Mikuláš, Matica slovenská a Obec
Pribylina organizujú Národný výstup na Kriváň 2017.
Výstup je venovaný J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Uskutoční sa po značkovaných chodníkoch
od Troch studničiek a Jamského plesa.
Na výstupe sa zúčastní aj Turist klub Liptovské Sliače.
Peši
Obtiažnosť: II,III,VHT
Informácie: J. Kamien 0903 156 278, e-mail: kstl.nvk@gmail.com, nvk@centrum.sk
20.08.2017

KASPROWY WIERCH 1987 m (Západné Tatry – Poľské Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Podbanského Tichou dolinou na Kasprov Vrch, alternatívne
Kôprovou dolinou na Temnosmrečinské plesá.
Peši, cyklo
Obtiažnosť: II,III,VHT
Informácie: Lučanský 0905 248 125
25. - 26.08.2017

NOČNÝ VÝSTUP NA OSTRÔ 1087 m (Nízke Tatry)
Lyžiarsky klub Biely Potok organizuje nočný výstup na Ostrô s prespaním na Poliankach konaný pri príležitosti výročia
Slovenského národného povstania.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: Macko 0905 904 335
27.08.2017

VOLOVEC 2063 m (Západné Tatry)
Občianske združenie Radičiná organizuje výstup zo Zverovky cez Ťatliakovu chatu na Rákoň a potom na Volovec
a rovnakou cestou späť.
Odchod: o 05:30 z Hrboltovej, vlastnými automobilmi
Peši
Obtiažnosť: II,III,VHT
Informácie: Král 0905 874 903
27.08.2017

XXVI. VÝSTUP NA PRAVNÁČ 1206 m (Chočské vrchy)
Klub slovenských turistov Liptovská Teplá organizuje XXVI. ročník výstupu na Pravnáč.
Na výstupe sa zúčastňuje aj Turist klub Liptovské Sliače.
Z Ružomberka autobus o 07:45 spred železničnej stanice, z Liptovskej Teplej o 08:00 spred železničnej stanice.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie KST Liptovská Teplá: Sitek 0908 861 308
Informácie TK Liptovské Sliače: Sliacky 0903 255 982

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

