PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

AUGUST 2018
KINO KULTÚRA
Eurokino uvádza:
Utorok 31.7. a streda 1.8. o 19:00 hod.
REDBAD
Viera barbarov a kresťanov sa proti sebe postaví v historickom filme Redbad.
Píše sa približne rok 700 po Kristovi a Frankovia sa rozhodli podmaniť si barbarov čoraz viac sa
rozširujúcou christianizáciou. Aktuálne svoje sily zamerali na mesto Dorestad, kde sídli takzvaný kráľ
"slobodného ľudu" – Aldigisl. Po otcovej smrti sa jeho syn Redbad dostáva na cesty, ktoré ho zavedú
až k dánskym Vikingom.
Réžia: R. Reiné, hrajú: J. Banks, S. Malling, L. Smit, R. Soutendijk...
Historický, dobrodružný, 158 min., MP15+, Holandsko, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Štvrtok 2./2D, piatok 3./2D, sobota 4./2D a pondelok 6.8./2D o 17:00 hod.
Nedeľa 5.8./2D o 16:00 hod.
Nedeľa 5.8./3D o 18:45 hod.
Streda 8.8./2D o 19:00 hod.
RODINKA ÚŽASNÝCH 2 /THE INCREDIBLES 2/
Obľúbená rodina superhrdinov sa vracia.
Avšak tentoraz je hlavnou hviezdou Helen, zatiaľ čo Bob zostal v domácnosti a pomáha Violet a Dash
zvládať každodenné nástrahy "normálneho" života. Pre všetkých je to ťažká zmena, a ťažšie je to o to
viac, že si nikto z rodiny neuvedomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Keď sa objaví nový
zloduch, ktorý sa chystá uskutočniť diabolsky geniálny plán, tak rodina musí nájsť spôsob, ako sa dať
zase dohromady a spojiť sily - čo sa ľahko povie a ťažko urobí, aj keď sú všetci doslova úžasní.
Réžia: B. Bird
Akčný, animovaný, dobrodružný,126 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Štvrtok 2./2D, piatok 3./3D a sobota 4.8./2D o 19:45 hod.
MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT
T. Cruise sa vracia ako agent Ethan Hunt, muž na špinavú prácu.
Ethan Hunt si vždy vyberal nesplniteľné misie. Vždy v nich bol úspešný, napriek
okolnostiam. Na začiatku tohto príbehu však čelí úplne novej situácii. Niečo sa pokazilo,
pasca neklapla a vinou jeho zlyhania sa ocitnú v smrteľnom ohrození vybrané svetové metropoly...
Réžia: Ch. R. McQuarrie, ďalej hrajú: R. Ferguson, H.Cavill, V. Kirby, A.Baldwin, S. Peg...
Thriller, akčný, dobrodružný, 147 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Pondelok 6.8. o 19:30 hod.
SOM SEXY /I FEEL PRETTY/
Všetko je v hlave.
Byť sexy je najviac a každá žena je taká krásna, ako sa sama cíti. Amy Schumer hrá úplne obyčajnú
ženu „krv a mlieko“, ktorá po údere do hlavy začne samu seba vidieť a vnímať ako super kočku.
A tiež sa podľa toho začne správať.
Réžia: A. Kohn, M. Silverstein, ďalej hrajú: M. Williams, R. Scovel, T. Hopper, N. Campbell,
E. Ratajkowski...
Komédia, 120 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€

Utorok 7.8. o 19:30 hod.
WHITNEY
Jej príbeh nepoznáš, kým ti ho sama nevyrozpráva.
Najpredávanejšia, najúspešnejšia či najoceňovanejšia – každý prívlastok sa k famóznej Whitney
Houston stopercentne hodí. Každý veľký úspech je však vykúpený a nájsť pravdu nie je vždy
jednoduché – dokument od oscarového režiséra K. Macdonalda sa ale do tohto boja aj napriek tomu
púšťa a nezabudnuteľnou formou približuje božskú Whitney tak, ako ju ešte nepoznáme.
Hrajú: W. Houston, J. Carson, S. Gaunsbourg, M. Tyson, O. Winfrey...
Hudobný, životopisný, dokumentárny, 120 min., MP12+, GB/USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 9. a piatok 10.8. o 19:30 hod.
Sobota 11.8. o 19:45 hod.
TMAVÁ MYSEĽ /THE DARKEST MINDS/
Potom, čo neznámy vírus zabije 98% všetkých detí v Amerike, sa u 2% tých detí, ktoré prežili,
objavia určité superschopnosti, kvôli ktorým sú umiestnené do internačných táborov.
Šestnásťročné dievča Ruby z tohto tábora utečie a pridáva sa ku skupinke teenagerov, ktorí utekajú
pred vládou.
Réžia: J. Y. Nelson, hrajú: M. Moore, G. Christie, A. Stenberg, H. Dickinson, W. Langham...
Sci-fi, thriller, akčný, 104 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 10.8. o 17:00 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA /HOTEL TRANSYLVANIA 3:
SUMMER VACATION/
V najnovšom pokračovaní sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie vydávajú na dovolenkovú
plavbu na výletnej lodi.
Všetko nasvedčuje tomu, že si od zvyčajných problémov na chvíľu oddýchnu, až do momentu, kedy
sa Drakula zamiluje do šarmantnej kapitánky lode, Eriky. Hlava upírskej rodiny však netuší, že jeho
nová láska je v skutočnosti potomkom legendárneho lovca upírov…
Réžia: G. Tartakovski
Rozprávka, 85 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 11./2D a nedeľa 12.8./3D o 17:00 hod.
RODINKA ÚŽASNÝCH 2 /THE INCREDIBLES 2/
Obľúbená rodina superhrdinov sa vracia.
Avšak tentoraz je hlavnou hviezdou Helen, zatiaľ čo Bob zostal v domácnosti a pomáha
Violet a Dash zvládať každodenné nástrahy "normálneho" života. Pre všetkých je to ťažká zmena,
a ťažšie je to o to viac, že si nikto z rodiny neuvedomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Keď sa
objaví nový zloduch, ktorý sa chystá uskutočniť diabolsky geniálny plán, tak rodina musí nájsť spôsob,
ako sa dať zase dohromady a spojiť sily - čo sa ľahko povie a ťažko urobí, aj keď sú všetci doslova
úžasní.
Réžia: B. Bird
Akčný, animovaný, dobrodružný,126 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Nedeľa 12.8./2D o 19:45 hod.
Pondelok 13.8./3D o 19:00 hod.
MEG: HROZBA Z HLBÍN /MEG/
Hlbokomorská ponorka, ktorá bola napadnutá obrovským tvorom, o ktorom si mysleli,
že už neexistuje, sa teraz nachádza poškodená na dne priekopy Tichého oceánu...
s posádkou uväznenou vo vnútri.
S ubiehajúcim časom, čínska oceánografka (W. Chao) privolá na pomoc skúseného záchranára Jonasa
Taylora (J. Statham), aby zachránil posádku – i oceán – od tejto nezadržateľnej hrozby: takmer
30-metrového žraloka známeho ako Megalodon...
Réžia: J. Turteltaub
Horor, sci-fi, akčný, 113 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€

Utorok 14.8. o 19:00 hod.
MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN
Pokračovanie obľúbeného muzikálu plného piesní skupiny Abba.
Hrajú: M. Streep, C. Firth, A. Seyfried, P. Brosnan, L. James, S. Skarsgård...
Muzikál, romantický, komédia, 114 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Streda 15.8. o 19:00 hod.
RODINKA ÚŽASNÝCH 2 /THE INCREDIBLES 2/
Obľúbená rodina superhrdinov sa vracia.
Avšak tentoraz je hlavnou hviezdou Helen, zatiaľ čo Bob zostal v domácnosti a pomáha
Violet a Dash zvládať každodenné nástrahy "normálneho" života. Pre všetkých je to ťažká zmena,
a ťažšie je to o to viac, že si niktoz rodiny neuvedomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Keď sa
objaví nový zloduch, ktorý sa chystá uskutočniť diabolsky geniálny plán, tak rodina musí nájsť spôsob,
ako sa dať zase dohromady a spojiť sily - čo sa ľahko povie a ťažko urobí, aj keď sú všetci doslova
úžasní.
Réžia: B. Bird
Akčný, animovaný, dobrodružný,126 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 16. a piatok 17.8. o 19:30 hod.
Sobota 18.8. o 19:15 hod.
Nedeľa 19.8. o 19:45 hod.
DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
Napínavý slovenský thriller so šokujúcim záverom zmení váš pohľad na moderné technológie,
ktoré nás sprevádzajú na každom kroku. Navždy.
V hlavnej úlohe: inteligentný dom a milostný trojuholník budúcnosti: "On - Ona a Dom".
Mladí manželia Zuzana a Andrej sa sťahujú z Bratislavy do Tatier, aby na samote odrezaní od sveta
na vlastnej koži otestovali Andrejovo životné dielo – prototyp inteligentného domu. Idylka dokonalého
života v réžii modernej technológie sa však čoskoro mení na nočnú moru a boj o život. Revolučný server,
ktorý bol vytvorený s cieľom, aby uľahčil životy svojich majiteľov, sa vymkne spod kontroly a nečakane
sa obráti proti svojmu stvoriteľovi. Ide len o vrtoch a nedokonalosť testovanej technológie? Alebo riadi
dom niekto ďalší?
Réžia: K. Janák, hrajú: G. Marcinková, V. Dyk, Z. Porubjaková, O. Malý, A.Hajdu...
Thriller, 108 min., MP12+, Sk/Cz, Ov, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 18.8. o 17:00 hod.
SMELÉ MAČIATKO /CATS AND PEACHTOPIA/
Nezbedné mačiatko, Klbko, žije so svojim trochu lenivým a pohodlným otcom, Fúzikom,
v maličkom apartmáne v srdci veľkomesta.
Klbko sa rád díva na svet z okna svojho domova a sníva o tom, že raz spozná všetko to neznáme tam
vonku.
Animovaný, 90 min., MP, Čína, SD, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 19.8. o 17:00 hod.
RODINKA ÚŽASNÝCH 2 /THE INCREDIBLES 2/
Obľúbená rodina superhrdinov sa vracia.
Avšak tentoraz je hlavnou hviezdou Helen, zatiaľ čo Bob zostal v domácnosti a pomáha
Violet a Dash zvládať každodenné nástrahy "normálneho" života. Pre všetkých je to ťažká zmena,
a ťažšie je to o to viac, že si nikto z rodiny neuvedomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Keď sa
objaví nový zloduch, ktorý sa chystá uskutočniť diabolsky geniálny plán, tak rodina musí nájsť spôsob,
ako sa dať zase dohromady a spojiť sily - čo sa ľahko povie a ťažko urobí, aj keď sú všetci doslova
úžasní.
Réžia: B. Bird
Akčný, animovaný, dobrodružný,126 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Pondelok 20. a utorok 21.8. o 19:30 hod.
EQUALIZER 2
Prichádza odplata.
Nadväzuje na prvý film, v ktorom bývalý člen elitnej špeciálnej jednotky R. McCall predstieral vlastnú
smrť, aby mohol dožiť v pokoji bostonského predmestia. Vďaka vlastnému zmyslu pre spravodlivosť
sa však nechal zatiahnuť do súboja s ruskou mafiou. Vieme, čoho všetkého je Robert schopný, aby
priniesol spravodlivosť tým, ktorí už stratili všetku nádej. Ako ďaleko však zájde, keď sú v ohrození
jeho najbližší? Réžia: A. Fuqua, hrajú: D. Washington, P. Pascal, B. Pullman...
Thriller, akčný, krimi, 129 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Streda 22.8. o 19:30 hod.
BLACKkKLANSMAN
Preniknúť do nenávisti.
Ron bol prvý černošský policajt v Colorade a hneď sa mu podarilo infiltrovať sa do Ku Klux Klanu.
Nie je to také šialené ako to vyzerá, je to ešte šialenejšie. A pritom to je ešte aj podľa skutočnej udalosti.
Réžia: S. Lee, hrajú: A. Driver, T. Grace, L. Harrier, R. Eggold, J. Pääkkönen...
Krimi, dráma, životopisný, 134 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 23.8. o 19:30 hod.
Piatok 24.8. o 20:00 hod.
Sobota 25.8. o 19:45 hod.
SLENDER MAN
V malom mestečku v americkom Massachusetts chcú štyri stredoškoláčky rituálom poprieť
existenciu tajomného Slender Mana.
Keď však jedna z nich záhadne zmizne, všetko nasvedčuje tomu, že je v skutočnosti jeho poslednou
obeťou...
Réžia: S. White, hrajú: J. King, A. Basso, J. Botet, J. Goldani Telles, J. Sinclair...
Horor, 100 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 24.8. o 17:30 hod.
Nedeľa 26.8. o 19:45 hod.
Pondelok 27.8. o 19:30 hod.
ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL /THE SPY WHO DUMPED ME/
Minimálna prax. Maximálna zábava.
Dve najlepšie priateľky sú nečakane vtiahnuté do akčnej špionážnej misie, po tom, čo zistia, že bývalý
partner jednej z nich je špión. Réžia: S. Fogel, hrajú: M. Kunis, K. McKinnon, S. Heughan...
Komédia, 116 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 25.8./3D o 17:00 hod.
Nedeľa 26.8./2D o 17:00 hod.
RODINKA ÚŽASNÝCH 2 /THE INCREDIBLES 2/
Obľúbená rodina superhrdinov sa vracia.
Avšak tentoraz je hlavnou hviezdou Helen, zatiaľ čo Bob zostal v domácnosti a pomáha
Violet a Dash zvládať každodenné nástrahy "normálneho" života. Pre všetkých je to ťažká zmena,
a ťažšie je to o to viac, že si nikto z rodiny neuvedomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Keď sa
objaví nový zloduch, ktorý sa chystá uskutočniť diabolsky geniálny plán, tak rodina musí nájsť spôsob,
ako sa dať zase dohromady a spojiť sily - čo sa ľahko povie a ťažko urobí, aj keď sú všetci doslova
úžasní. Réžia: B. Bird
Akčný, animovaný, dobrodružný,126 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Eurokino uvádza:
Utorok 28.8. o 19:30 hod.
Štvrtok 30.8. 17:30 hod.
SKOROSESTRY /SISTERHOOD/
Majú sa rady. Faaakt!?
Nič nenasvedčuje tomu, že by sa ich životné osudy a cesty mohli niekedy pretnúť... Všetko sa však
mení po smrti ich spoločného biologického otca, ktorého dovtedy ani jedna z nich nepoznala, no zdedia
po ňom nádherný byt v Paríži. Lauren je atraktívna 29 ročná „it girl“, ktorá sa snaží preniknúť do
módneho sveta, 28 ročná Olívia je absolútne neschopná sa prispôsobiť zmenám a novým situáciám.
Najmladšia je Salma, má 26 rokov a je zapálenou profesorkou histórie...
Réžia: S. Azzeddine, F. - R. Jeanne
Komédia, 93 min., MP12+, Fr, ČD, 2D projekcia/5€/4€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Streda 29.8. o 17:00 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA /HOTEL TRANSYLVANIA 3:
SUMMER VACATION/
V najnovšom pokračovaní sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie vydávajú na dovolenkovú
plavbu na výletnej lodi.
Réžia: G. Tartakovski
Rozprávka, 85 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Streda 29.8. o 19:15 hod.
DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
Napínavý slovenský thriller so šokujúcim záverom zmení váš pohľad na moderné technológie,
ktoré nás sprevádzajú na každom kroku. Navždy.
V hlavnej úlohe: inteligentný dom a milostný trojuholník budúcnosti: "On - Ona a Dom".
Mladí manželia Zuzana a Andrej sa sťahujú z Bratislavy do Tatier, aby na samote odrezaní od sveta
na vlastnej koži otestovali Andrejovo životné dielo – prototyp inteligentného domu. Idylka dokonalého
života v réžii modernej technológie sa však čoskoro mení na nočnú moru a boj o život.
Réžia: K. Janák, hrajú: G. Marcinková, V. Dyk, Z. Porubjaková, O. Malý, A. Hajdu...
Thriller, 108 min., MP12+, Sk/Cz, Ov, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 30./2D a piatok 31.8./3D o 20:00 hod.
Sobota 1.9./2D o 17:30 hod.
NÁČELNÍK /ALPHA/
Zrodený z boja o život.
Epické dobrodružstvo sa odohráva počas poslednej doby ľadovej pred 20 000 rokmi. Po nevydarenom
love ostáva mladý bojovník zranený, opustený vlastným kmeňom a ponechaný napospas divočine.
Cestu mu skríži vlk, taktiež opustený svojou svorkou. Z odvekých nepriateľov sa zrazu musia stať
spojenci. Iba tak totiž dokážu v krutej a drsnej divočine prežiť a nájsť cestu domov pred príchodom
neľútostnej zimy.
Réžia: A. Hughes, hrajú: K. Smit - McPhee, N. Malthe, L. Varela, J. H. Jóhannesson...
Thriller, akčný, dráma, 90 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Piatok 31.8. o 17:30 hod.
Sobota 1.9. o 19:45 hod.
NEHANEBNÍ PLYŠIACI /THE HAPPYTIME MURDERS/
Toto leto bude vražedné.
Vo svete, kde bábky žijú v ľudskom svete, ale sú považované za menejcenných členov spoločnosti,
sa plyšový súkromný detektív Phil Phillips po rokoch opäť stretáva so svojou bývalou kolegyňou,
vyšetrovateľkou Connie Edwardsovou (M. McCarthy). Obaja pracujú na prípade sériového vraha,
ktorý zabil Philovho brata a teraz ide po ďalších hercoch z populárnej televíznej show z 80-tych rokov.
Tentokrát je na rade Philova bývalá láska Jenny (E. Banks) a zrazu sa hlavným podozrivým stáva on
sám... Réžia: B. Henson
Komédia, 92 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 1.9. o 15:30 hod.
SMELÉ MAČIATKO /CATS AND PEACHTOPIA/
Nezbedné mačiatko, Klbko, žije so svojim trochu lenivým a pohodlným otcom, Fúzikom,
v maličkom apartmáne v srdci veľkomesta.
Klbko sa rád díva na svet z okna svojho domova a sníva o tom, že raz spozná všetko to neznáme tam
vonku.
Animovaný, 90 min., MP, Čína, SD, 2D projekcia/5€/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 2018
11. - 15.08.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

21:00

BAŽANT KINEMATOGRAF 2018
Pozývame vás na XVI. ročník kultového kina na kolesách pod holým nebom.
Opäť sa môžete tešiť na skvelé filmové tituly. Tento rok je naozaj vyvážený a na svoje si prídu naozaj všetci.
Program:
Sobota 11.08.2018
BACKSTAGE
Ži svoj život. V to verí a podľa toho žije mladý zaľúbený pár spod Tatier plný ideálov a snov, Mary a Buddy. Spoločne
so svojou tanečnou skupinou West Coast Crew snívajú o lepšej tanečnej budúcnosti a bohatstve. Najviac húževnatý je
Buddy, ktorý je pre výhru schopný obetovať takmer všetko, aj lásku... a práve vtedy na scénu prichádza citlivý Hugo,
u ktorého hľadá útechu a pochopenie Mary. Pri tanečnom súboji si ich všimne uznávaný producent a pozve ich na casting
do tanečnej súťaže, ktorá by im otvorila dvere do sveta šoubiznisu.
Réžia: Andrea Sedláčková
Hrajú: Ben Cristovao, Mária Havranová, Tony Porucha, The Pastels, Ondrej Hraška, Judit Bárdos, Roman Luknár,
Ivana Chýlková, Kryštof Hádek, Dušan Kaprálik, Anton Šulík...
SR/ČR, 2018, 90 min., romantický, hudobný
Nedeľa 12.08.2018
PO STRNIŠTI BOS
Film podľa rovnomennej knihy spomienok Zdeňka Svěráka. Autorská rodinná dvojica Jan a Zdeněk Svěrákovci prináša
ďalší zo svojich lyrických filmov o detstve a hrdinstve v každom z nás. Osemročný Edo je vytúžené dieťa, ktoré rodičia
strážia viac, ako je zdravé, pretože o jedno dieťa už prišli. Edu Součka a jeho mamičku a otecka už diváci poznajú z filmu
Obecná škola...
Réžia: Jan Svěrák
Scenár: Zdeněk Svěrák, Jan Svěrák
Hrajú: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska, Alois Gréc, Viera Pavlíková, Oldřich Kaiser...
ČR/SR/ Dánsko, 2017, 111 min., komédia, dráma
Pondelok 13.08.2018
PREZIDENT BLANÍK
Antonín Blaník je jedným z najvýznamnejších lobistov v krajine. Pracuje pre politické strany, aj pre samotného prezidenta
a hlavne sám pre seba. Jedného dňa sa rozhodne, že už je načase vystúpiť z politického zákulisia a oznámi kandidatúru
na funkciu prezidenta Českej republiky. Kampaň, v ktorej s pomocou tajomníka Žížalu a asistentky Lenky nasľubuje ľuďom,
čo im nikto nemôže dať, má úspech...
Réžia: Marek Najbrt
Scenár: Tomáš Hodan, Robert Geisler, Jan Bartes, Benjamin Tuček, Marek Najbrt
Kamera: Jan Baset Střítežský, Havel Parkán, Martin Štěpánek
Hudba: Midi Lidi
Hrajú: Marek Daniel, Michal Dalecký, Halka Třešňáková, Jakub Železný, Tomáš Sedláček, Ladislav Špaček, Tomáš Klus,
Miloš Zeman, Olga Sommerová, Jan Potměšil...
ČR, 2018, 95 min., komédia, réžia: Marek Najbrt
Utorok 14.08.2018
ČIARA
Jeden z naj navštevovanejších filmov v kinách v roku 2017. Adam Krajňák (T. Maštalír) je otcom rodiny i hlavou kriminálnej
skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko - ukrajinskú hranicu. V kruhu svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú úlohu
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.
Réžia: Peter Bebjak
Scenár: Peter Balko
Kamera: Martin Žiaran
Hrajú: Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová, Zuzana Fialová, Andy Hryc, Eugen Libezňuk, Filip Kaňkovský, Milan Mikulčík,
Kristína Kanátová...
SR / Ukrajina / ČR, 2017, 108 min., dráma
Streda 15.08.2018
OTCOVA VOLGA
Film Jiřího Vejdělka. Eva (E. Balzerová) je kostýmová výtvarníčka, pôžitkárka a manželka šarmantného Ludvíka, ktorý však
veľmi nečakane a bez rozlúčenia umrie. Tak nečakane, že jej nestihne povedať, že okrem ich spoločnej dcéry Terezy
(Tatiana Vilhelmová) mal ešte rovnako starého nemanželského syna. To aspoň naznačujú starostlivo ukryté listy, ktoré
Tereza náhodou objaví.
Réžia: Jiří Vejdělek
Scenár: Iva K. Jestřábová, Jiří Vejdělek
Kamera: Vladimír Smutný
Hrajú: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Martin Myšička, Boleslav Polívka, Emília Vášáryová, Vilma Cibulková,
Eva Holubová, Hana Maciuchová, Jana Plodková, Václav Neužil...
ČR, 2018, 90 min., komédia, dráma
Vstup zdarma

KULTÚRNE PODUJATIA
02.08.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:30 – 12:00

S DEŤMI U FULLU: TÚRY PO SIGNA_TÚRACH
Tvorivá dielňa pre školopovinné deti (7+) pracujúcich rodičov.
Čo je signatúra a kde všade sa s ňou v galérii môžeme stretnúť? Od podpisu k značke a logu.
Vstupné: 2,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
03.08.2018
Motel Ranč v Černovej

19:00

SAMO

Motel Ranč vás pozýva na letný hudobný večer s country skupinou Samo.
Vstupné: 1,00€
Info: 0905 864 285
04.08.2018
pred Obecným úradom v Liptovskej Lúžnej

08:00

I. DEŇ OBCE LIPTOVSKÁ LÚŽNA
SZPB Liptovská Lúžna, Obec Liptovská Lúžna, VÚC Žilina a Záchranná služba Bratislava Vás srdečne pozývajú
na I. ročník Dňa obce Liptovská Lúžna.
Môžete sa tešiť na bohatý program:
- príhovor starostu (08:00 hod.)
- súťaž vo varení liptovských špecialít (zahájenie súťaže o 09:00 hod., vyhodnotenie súťažných družstiev o 12:00 hod.)
- rekonštrukcia bojov z II. svetovej vojny nad kostolom Najsvätejšej Trojice (13:00 - 15:00 hod.)
- príde aj skupina Tomáša Uličného (18:00 - 21:00)
- voľná zábava pre mladých (od 19:00 do 04:00 hod.), v prípade nepriaznivého počasia sa premiestni do kultúrneho domu
- atrakcie pre deti (maľovanie na tvár, skákací hrad, kolotoče...)
- jarmočné trhy
- stánok formou cateringu
- pečené prasiatko
- kolotoče
- ukážka práce policajného zboru
- dopravná , kynologická, jazdecká polícia
- ukážka práce hasičského zboru, záchrannej služby a horskej služby
- darovanie krvi v kultúrnom dome (08:30 - 11:00 hod.)
- tombola (veľmi bohatá o hodnotné ceny, napr. wellness, záhradná kosačka, výlet loďou, večera pre dvoch, noc v hoteli,
športové oblečenie...) o 22:00 hod.
Ak bude pekné počasie a čas dovolí, príde aj vrtuľník.
Vstupné: 3,00€, Vstupné s tombolovým lístkom: 4,00€
04.08.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
umelecký rezbár:
- rozprávanie o postupe správneho výberu dreva
- ukážka postupu vyrezávania
- vyskúšanie si práce so stolárskym náradím
- možnosť zakúpenia si výrobkov z dreva
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia
- ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku
bábkarka:
- rozprávanie o výrobe bábok
- ukážka výroby bábok
- možnosť zakúpiť si bábky
medovnikárka:
- rozprávanie o výrobe a zdobení medovníkov
- ukážka postupu zdobenia medovníkov
- príležitosť zakúpiť si medovník so svojim návrhom ozdobenia
04.08.2018

Športový areál Pod skalami v Ružomberku

ČELENČ DEJ PODSKALY 2018
Pozývame vás na športovo - zábavný deň Pod skalami.
Program: 4 športové odvetvia, hudba, guláš, klobása, detské súťaže...

09:00

04.08.2018

Futbalové ihrisko v Liptovských Revúcach

10:00

XX. REVÚCKE HALUŠKY
Občianske združenie Revúcki haluškári, Obec Liptovské Revúce a PD Liptovské Revúce vás pozývajú na
XX. 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 XX. ročníka
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 Lúžňanskej dychovky
14:45 Ander z Košíc
15:00 Hudobná skupina Sestry Bacmaňákové
16:30 Vyhodnotenie súťaže

17:00 Hudobná skupina Hrdza
18:30 Tombola
19:30 Hudobná skupina Heľenine oči
21:30 Zapálenie haluškárskej vatry, ohňostroj
22:00 Tanečná zábava - hrá 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€.
Vstupné: 3,00€
Informácie: Pavol Baštigál 0918 997 680
04.08.2018

Futbalové ihrisko vo Valaskej Dubovej

13:00

DEŇ OBCE VALASKÁ DUBOVÁ
Pozývame všetkých na Deň obce Valaská Dubová.
Program:
13:00 FS Choč, FS Lúčan, Spevácka skupina Sliačania, Denisa Mešková & Igor Meško, Ľudová hudba Ondreja Chovana
18:00 skupina Targo
19:00 skupina Traky
21:00 skupina Hex
23:00 zábava až do rána
Vstup zdarma
04.08.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE DIZAJN I.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Alebo ako z fľakatého, deravého odevu vytvoriť autorský kúsok. Vyskúšame si starú japonskú techniku Sashiko. Doneste
si tričko, košeľu, sveter alebo iný kus oblečenia.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 2,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
04.08.2018

Vodný park Bešeňová

LADY MEL: LOVE DANCE
Vodný park Bešeňová vás pozýva na vystúpenie Lady Mel.
Mladá tanečníčka, choreografka, lektorka a leaderka Hip Hop Fakulty Melánia Kasenčáková, známa aj pod menom
Lady Mel, roztancuje Bešeňovú ako sa patrí. Je súčasťou kvalitných undergroundových akcií, battlov a súťaži a okrem
toho ju môžete nájsť aj na titulkách časopisov, je tvárou svetových značiek, súčasťou súkromných podujatí, módnych show,
tv programov, videoklipov (v spolupráci s Rytmusom, Tinou, Čistým Chovom, Luzou, H16), predskokanom koncertov Black Eye Peace, JAY-Z, Snoop Dogg, v lete 2011 absolvovala Európske tour Kanye Westa, kde zažiarila aj ako sólistka.
Vystúpenie je súčasťou série vystúpení Leto v pohybe v Bešeňovej.

05.08.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
drotárka:
- rozprávanie o postupoch vyrábania drôtených výrobkov a materiáloch, z ktorých sa vyrábajú
- ukážky tradičných techník drôtovania
- možnosť vyskúšať si vyrobiť drôtený výrobok
- možnosť zakúpiť si výrobky vyrobené z drôtu alebo svoje vlastné dielo
umelecký rezbár:
- rozprávanie o postupe správneho výberu dreva
- ukážka postupu vyrezávania
- vyskúšanie si práce so stolárskym náradím
- možnosť zakúpenia si výrobkov z dreva
výšivkárka:
- rozprávanie o postupoch vyšívania a materiáloch, na ktoré sa vyšíva
- ukážky tradičných a netradičných techník vyšívania
- možnosť vyskúšať si vyšiť svoju vlastnú vzorku
- možnosť zakúpiť si vlastnú vzorku alebo výrobok
06.08.2018

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: kultura.lmr@gmail.com
08.08.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:30 – 12:00

S DEŤMI U FULLU: LETNÁ KOLÁŽ
Tvorivá dielňa pre školopovinné deti (7+) pracujúcich rodičov.
V galérii vystavuje autorka svetového formátu Ester Šimerová Martinčeková. Jej koláže sú pochúťkou pre oko diváka
a zároveň testom, koľko odtieňov dokáže rozoznať. Upečieme si vlastný koláž.
Vstupné: 2,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
10.08.2018

Motel Ranč v Černovej

19:00

INOVÄŤ
Motel Ranč vás pozýva na letný hudobný večer s country skupinou Inoväť.
Vstupné: 1,00€
Info: 0905 864 285
11.08.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
medovnikárka:
- rozprávanie o výrobe a zdobení medovníkov
- ukážka postupu zdobenia medovníkov
- príležitosť zakúpiť si medovník so svojim návrhom ozdobenia
výšivkárka:
- rozprávanie o postupoch vyšívania a materiáloch, na ktoré sa vyšíva
- ukážky tradičných a netradičných techník vyšívania
- možnosť vyskúšať si vyšiť svoju vlastnú vzorku
- možnosť zakúpiť si vlastnú vzorku alebo výrobok
drotárka:
- rozprávanie o postupoch vyrábania drôtených výrobkov a materiáloch, z ktorých sa vyrábajú
- ukážky tradičných techník drôtovania
- možnosť vyskúšať si vyrobiť drôtený výrobok
- možnosť zakúpiť si výrobky vyrobené z drôtu alebo svoje vlastné dielo

11.08.2018

Areál oddychu v Bielom Potoku

10:00

XIII. BELANSKÉ GANCE
Stolnotenisový klub Belan Biely Potok vás pozýva na XIII. ročník súťaže vo varení a jedení halušiek pod názvom
Belanské gance.
Časový harmonogram:
09:30 Prezentácia súťažiacich
10:00 Začiatok súťaže
Program:
- súťaž vo varení a jedení halušiek
- súťaž v pílení dreva
- súťaž v pití piva
- súťaže pre deti
- tombola o 17:30 hod.
Podujatím vás budú sprevádzať:
- Zálesáci od 14:00 hod. (country skupina)
- Sliačania (hudobno - spevácka skupina)
- DsFS Belanček
- ESO do 02:00 hod.
Vstup zdarma
Info: Pavol Leško 0908 608 084
11.08.2018

Čutkovská dolina (nad priehradou)

11:30

NETRADIČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ S PREVÝŠENÍM
Dobrovoľný hasičský zbor Černová pozýva družstvá a verejnosť pri príležitosti 91. výročia založenia zboru
a 41 rokov od založenia krúžku mladých hasičov na Netradičnú hasičskú súťaž s prevýšením o pohár DHZ
a putovný pohár primátora mesta Ružomberok.
Program:
11:00 príchod a prezentácia hasičských družstiev
11:30 nástup súťažných družstiev, príhovor, zahájenie súťaže
12:00 plnenie súťažnej disciplíny
Po skončení súťaže prebehne vyhlásenie víťazov a odovzdanie pohárov.
O občerstvenie sa postará predseda so zaslúžilými členmi, ktorí pripravia hasičský guláš.
11.08.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ŠPERKOVANIE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Na čo slúžia dvojdierkové koráliky? Aby ste si pri ich navliekaní dvakrát viac oddýchli. Pozývame Vás otestovať túto hypotézu.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
11.08.2018

Bike Family Park Malinô Brdo

MALINÔ FEST 2018
Pozývame vás na najväčšia akciu na Maline počas letnej sezóny.
V programe budú vystúpenia kapiel Hex, Heľenine oči a Kaliho.
Pripravenú budú aj atrakcie pre deti, pivné špeciality a pečený býk pre dospelých.
12.08.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
kožiar:
- rozprávanie o spracovaní kože
- ukážka zdobenia a vyrazenia vzoru
- príležitosť vyskúšať si vyraziť formičkou vzor
- možnosť zakúpiť si svoj výrobok a výrobky z kože
medovnikárka:
- rozprávanie o výrobe a zdobení medovníkov
- ukážka postupu zdobenia medovníkov
- príležitosť zakúpiť si medovník so svojim návrhom ozdobenia
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia
- ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku

12.08.2018

Vlkolínec

FESTIVAL POD SIDOROVOM
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na podujatie vo Vlkolínci.
Info: Liptovské múzeum 044/432 24 68, e-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk
13.08.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
15.08.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:30 – 12:00

S DEŤMI U FULLU: RETRO TECHNIKY - TKANIE
Tvorivá dielňa pre školopovinné deti (7+) pracujúcich rodičov.
Príďte sa zrelaxovať. Naučíme sa jednoduchú techniku tkania na slamkách, ktorú využijete na opasok, prívesok...
Vstupné: 2,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
17.08.2018

Ružomberok

12:00

NÁRODNÝ SPOMIENKOVÝ PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI
80. VÝROČIA ÚMRTIA ANDREJA HLINKU
Pozývame vás na Národný spomienkový program pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku.
Program:
12:00 Slávnostná svätá omša (Farský kostol Ružomberok)
Celebruje Kardinál Jozef Tomko
13:00 Slávnostný pietny akt pred sochou Andreja Hlinku (Námestie A. Hlinku – pred Farským kostolom)
15:30 Moderovaná panelová diskusia s historikmi (Kino Kultúra)
Program v Ružomberku je súčasťou Národného spomienkového programu, ktorého súčasťou je aj program v Bratislave,
ktorý sa uskutoční o deň skôr ako v Ružomberku, teda 16.08.2018 v Bratislave - Ružinove.
17.08.2018

Motel Ranč v Černovej

19:00

COUNTRY STEPS
Motel Ranč vás pozýva na letný hudobný večer s country skupinou Country Steps.
Vstupné: 1,00€
Info: 0905 864 285
18.08.2018

centrum Ružomberka (pri Kultúrnom dome A. Hlinku)

09:00 – 10:00

IX. SLOVENSKÝ ZRAZ MOTOCYKLOV JAWA 500 OHC
Automotoklub Ružomberok organizuje IX. 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 7 000 ks je zachovaných len veľmi málo,
predpokladá sa 2000 ks v pojazdnom stave. Využite ponúkanú možnosť a príďte zažiť slávu zašlých čias...
Info: 0905 915 102, e-mail: vlado.first@yahoo.com
18.08.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
umelecký rezbár:
- rozprávanie o postupe správneho výberu dreva, ukážka postupu vyrezávania, vyskúšanie si práce so stolárskym náradím
- možnosť zakúpenia si výrobkov z dreva
včelár:
- rozprávanie o živote včiel a spracovaní včelích produktov a ich následnom využití, ukážka života včiel v úli
- ukážka výroby výrobkov z vosku a možnosť vytvoriť si vlastný produkt
- možnosť zakúpiť si výrobky z vosku, fľašu medoviny alebo med
bábkarka:
- rozprávanie o výrobe bábok, ukážka výroby bábok, možnosť zakúpiť si bábky
tkáčka:
- rozprávanie o spôsobe tkania a materiálov, z ktorých sa tkalo
- ukážka postupu tkania
- príležitosť vyskúšať si tkať koberec
- možnosť zakúpiť si tkané koberčeky

18.08.2018

Černová

10:00

RODÁCI 2018
Občiansky výbor mestskej časti Černová organizuje IX. Celosvetové stretnutie rodákov z Černovej.
Program začne sv. omšou o 10:00 hod. v Kostole Ružencovej Panny Márie v Černovej.
Informácie: 0905 607 137, e-mail: patrik.habo@cernova.sk
18.08.2018

Švošov (lokalita Švošovec)

10:30

XII. DEŇ ŠVOŠOVA
Obec Švošov pozýva všetkých obyvateľov, rodákov, priateľov obce, ale aj ostatných na XII. ročník spoločenského
podujatia s názvom Deň Švošova.
Podujatie sa začne sv. omšou.
Po sv. omši nasleduje obed v podobe vychýreného Švošovského guláša s prípitkom a pivom. To budú mať rodáci a občania
Švošova zdarma. Ostatní návštevníci si môžu guláš a všetky ostatné veci zakúpiť.
Počas tohto dňa budú pripravené súťaže pre deti, otvorený bude bohatý bufet, v ponuke bude cukrová vata, grilované
špeciality, pivo, kofola a rôzne ďalšie pochúťky. Piecť sa budú aj domáce chutné langoše, ktoré zožali naozaj veľký úspech
na Švošovských akciách.
Samozrejmosťou budú skákacie hrady a trampolína pre deti a aj ďalšie prekvapenia pre deti a mládež.
Podľa dohody s miestnym chovateľom by mali byť k dispozícii aj kone pre vozenie detí a organizátori chcú vytvoriť dve
petangové ihriská pre túto spoločenskú hru.
Poobede bude ako tradične súťaž družstiev vo varení bryndzových halušiek a večer bude zapálená Švošovská vatra,
pri ktorej si spoločne zaspievame a zatancujeme na ľudovú nôtu. Spev bude sprevádzať na akordeóne starosta a ďalší
hudobníci s basgitarou a akordeónom.
Hasičský útok by mali predviesť aj švošovskí dobrovoľní hasiči, takže je sa na čo počas celého dňa tešiť.
Po zotmení a za dobrého počasia bude nasledovať do neskorých ranných hodín disco zábava pod holým nebom.
18.08.2018

Oddychová zóna v Štiavničke

11:00

SÚŤAŽ VO VARENÍ A PEČENÍ LIPTOVSKÝCH DROBOV
Občianske združenie Drobári vás pozýva na súťaž družstiev vo varení a pečení liptovských drobov.
18.08.2018

Liptovská Štiavnica (Lúčny hríb)

13:00

II. HASIČSKÁ SÚŤAŽ O POHÁR STAROSTU OBCE
Pozývame vás na II. ročník hasičskej súťaže s prevýšením o Pohár starostu obce Liptovská Štiavnica.
18.08.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE DIZAJN II.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Príďte sa k nám zašiť. Oživíme starú techniku našich predkov – štopkanie. Vytvoríme originálny kúsok. Doneste si niečo
deravé, roztrhané a štopkací hríbik alebo naberačku.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 2,00€ (v cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky)
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
18.08.2018

Vodný park Bešeňová

TANEČNÍCI Z LET'S DANCE
Vodný park Bešeňová vás pozýva na vystúpenie tanečníkov z Let's Dance.
Let's Dance roztancovala celé Slovensko. Veľkolepá tanečná šou opäť prilákala húfy divákov k televízii. Vy však budete
môcť v Bešeňovej zažiť atmosféru Let´s dance naživo. Vystúpi napríklad Dominika Rošková, ktorá tancovala s Branislavom
Deákom. S Dominikou príde aj jej partner Jaroslav Oboň a spolu vám ukážu skutočne výnimočné tance. Predstaví sa aj
víťazka poslednej série Let´s dance Dominika Chrapeková, ktorý vyhrala spolu s Vladkom Kobielskym. Pridá sa aj jej
partner Filip Buránsky, ktorý tancoval s Emmou Drobnou.
Vystúpenie je súčasťou série vystúpení Leto v pohybe v Bešeňovej.
19.08.2018
Vlkolínec
09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia, ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku
umelecký rezbár:
- rozprávanie o postupe správneho výberu dreva, ukážka postupu vyrezávania, vyskúšanie si práce so stolárskym náradím
- možnosť zakúpenia si výrobkov z dreva
medovnikárka:
- rozprávanie o výrobe a zdobení medovníkov, ukážka postupu zdobenia medovníkov
- príležitosť zakúpiť si medovník so svojim návrhom ozdobenia

19.08.2018

Kultúrne a agroturistické centrum v Stankovanoch

14:00

STRETNUTIE HARMONIKÁROV
Pozývame vás na Stretnutie harmonikárov: rodákov zo Stankovian.
Na stretnutí vystúpi 8 rodákov harmonikárov, spevácka skupina Matice Slovenskej v Stankovanoch a hostia z Hubovej
a zo Švošova.
Vstupné dobrovoľné
20.08.2018

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: kultura.lmr@gmail.com
22.08.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:30 – 12:00

S DEŤMI U FULLU: KOMIKS
Tvorivá dielňa pre školopovinné deti (7+) pracujúcich rodičov.
V galérii vystavujú autori, ktorí svojimi dielami komunikujú s obrazmi Ľudovíta Fullu. My ich trochu na(ko)mixujeme
do príbehov s majstrom. Čo by sa asi dialo, keby sa s ním stretli, o čom by sa možno rozprávali?
Vstupné: 2,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Jozef Matuška, jozef.matuška@sng.sk, 044/245 21 11
24.08.2018

Futbalový štadión v Likavke

17:00

VI. LIKAVSKÁ ROZLÚČKA S LETOM A KONCERT NO NAME
Obec Likavka vás pozýva na VI. ročník Likavskej rozlúčky s letom.
Program:
17:00 koncert King Shaolin
18:30 koncert Ploštín Punk
21:00 koncert No Name
22:30 koncert Majself & Grizzly
No Name je slovenská rocková skupina, založená 26. augusta 1996 v Košiciach. Zakladajúcimi členmi boli Viliam Gutray
a traja bratia Timkovci – Igor, Roman a Ivan. V súčasnosti má skupina šesť členov. Ako klávesák sa v začiatkoch
prezentoval Marián Čekovský, ktorého po odchode z kapely nahradil Zoli Šallai. O pár rokov doplnil kapelu najmladší
Timko – Dušan.
Vstupné: 5,00€ (predpredaj), 7,00€ (na mieste)
Predpredaj vstupeniek: Kultúrne stredisko v Likavke 0911 315 362, e-mail: raksova@liskova.sk
24.08.2018

Motel Ranč v Černovej

19:00

SAMO

Motel Ranč vás pozýva na letný hudobný večer s country skupinou Samo.
Vstupné: 1,00€
Info: 0905 864 285
25.08.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
včelár:
- rozprávanie o živote včiel a spracovaní včelích produktov a ich následnom využití, ukážka života včiel v úli
- ukážka výroby výrobkov z vosku a možnosť vytvoriť si vlastný produkt
- možnosť zakúpiť si výrobky z vosku, fľašu medoviny, med
tkáčka:
- rozprávanie o spôsobe tkania a materiálov, z ktorých sa tkalo, ukážka postupu tkania
- príležitosť vyskúšať si tkať koberec, možnosť zakúpiť si tkané koberčeky
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia, ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku
bábkarka:
- rozprávanie o výrobe bábok, ukážka výroby bábok, možnosť zakúpiť si bábky
25.08.2018
Lúčky (pri vodopáde)
13:00

LÚČANSKÝ PIKNIK POD VODOPÁDOM
Pozývame vás na Lúčanský piknik pod vodopádom.
K dispozícii bude aj občerstvenie (pivo, kofola, špekačky).

25.08.2018

Kúpele Lúčky

13:00 – 20:00

VII. LIPTOVSKÝ VÍNNY FESTIVAL
Kúpele Lúčky vás pozývajú na VII. ročník kultúrno - spoločenského podujatia Liptovský vínny festival.
Program:
13:00 Otvorenie Liptovského vínneho festivalu 2018
13:45 DĽH Liptáčik RK, heligonkár Paľko Papúch - Piesne z Liptova
14:30 Lúčanskí Hudci - Ľudové piesne o Lúčkach
15:00 DĽH Liptáčik RK - Piesne z Liptova
15:30 Jaroslav Sloboda – Hra na ľudové nástroje / fujara, píšťalka
16:00 Lúčanskí Hudci – Piesne z Dolného Liptova
16:30 Jaroslav Sloboda – Hra na ľudové nástroje / trombit, drumbľa
17:00 Lúčanskí Hudci - Častušky o vzniku Kúpeľov Lúčky
17:15 Príhovor zástupcov Kúpeľov Lúčky, Obce Lúčky , Mesta Ružomberok, Mesta Liptovsky Mikuláš, OZ MAS Dolný
Liptov
17:30 Lúčanskí Hudci - Ľudové piesne o víne
17:45 Sabrage – exhibícia v sekaní sektov
18:30 Tombola
19:15 Lúčanskí Hudci - Slovenské ľudové piesne
20:00 Ukončenie Liptovského vínneho festivalu 2018
Súčasťou vínneho festivalu bude prehliadka remesiel a lokálnych produktov Dolného Liptova (OZ MAS Dolný Liptov)
a expozícia obrazov pána Vladimíra Bruntona.
Vstupné: 13,00€ (predpredaj), 15,00€ (na mieste)
V cene vstupenky: vstup na Liptovský vínny festival, 30 degustačných žetónov (jeden žetón má hodnotu 0,30€),
degustačný kalich na víno, náramok na ochutnávku syrov a rôznych špecialít
Konzum vína výmenou za žetón bude závisieť od každého vinára a vína individuálne. Počet lístkov je limitovaný kapacitou
výstavnej plochy a množstva vína. Ochutnávka vín bude prebiehať do 20:00 hod.
Podujatie sa bude konať za každého počasia.
25.08.2018

Kultúrny dom v Liptovskej Lúžnej

POĽOVNÍCKA ZÁBAVA
Pozývame vás na Poľovnícku zábavu.
26.08.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
tkáčka:
- rozprávanie o spôsobe tkania a materiálov, z ktorých sa tkalo
- ukážka postupu tkania
- príležitosť vyskúšať si tkať koberec
- možnosť zakúpiť si tkané koberčeky
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia
- ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku
bábkarka:
- rozprávanie o výrobe bábok
- ukážka výroby bábok
- možnosť zakúpiť si bábky
včelár:
- rozprávanie o živote včiel a spracovaní včelích produktov a ich následnom využití
- ukážka života včiel v úli
- ukážka výroby výrobkov z vosku a možnosť vytvoriť si vlastný produkt
- možnosť zakúpiť si výrobky z vosku, fľašu medoviny, med
26.08.2018

Letisko Ružomberok pri Liskovej

10:00

TANDEMOVÉ ZOSKOKY
Pozývame vás na tandemové zoskoky.
Tento zoskok je vo dvojici so skúseným inštruktorom a je pre každého od 8 rokov. Nenáročná príprava pred zoskokom
v trvaní len 10 až 15 minút.
Po dosiahnutí stanovenej výšky (3000 metrov) vyskočíte spoločne s tandempilotom a padáte približne 35 sekúnd voľným
pádom, rýchlosťou asi 200 km/hod. Vo výške 1500 m otvára tandempilot padák a vy si spoločne vychutnávate let
na padáku a krásy okolia z vtáčej perspektívy približne 5 - 7 minút.
Tandemové zoskoky v Ružomberku sa uskutočnia každú poslednú nedeľu v mesiacoch jún - október 2018.
Objednávky a rezervácie: 0911 858 960, e-mail: info@compact.sk, web: http://www.compact.sk/

27.08.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV

Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
28.08.2018

Ružomberok

12:00

OSLAVY 74. VÝROČIA SNP
Mesto Ružomberok, ÚVN SNP Ružomberok – FN, Kultúrny dom A. Hlinku, a.s., Mondi SCP a Oblastný výbor
SZPB Ružomberok si vás dovoľujú pozvať na oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania.
Program:
12:00 Sólo – Dolná brána
- hymna SR
- privítanie hostí
- pietny akt kladenia vencov
- poďakovanie a presun ku pamätníku ÚVN – FN – Pamätník SNP
12:30 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
- zahájenie
- privítanie hostí
- rozkaz prezidenta SR
- slávnostný prejav
- hymna SR
- pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP
- položenie venca k Pamätnej tabuli generála M. Vesela
- presun k Pamätníku Partizánska matka
13:00 Pamätník Partizánska matka
- hymna SR
- báseň
- slávnostný prejav
- pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku Partizánska matka
- hymnická pieseň „Kto za pravdu horí"
- ukončenie pietnej spomienky
28.08.2018
Lisková

74. VÝROČIE SNP
Obec Lisková organizuje spomienkovú slávnosť pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania.
Program: pietny akt položenia venca k pomníku padlých (dopoludnia)
01.09.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
včelár:
- rozprávanie o živote včiel a spracovaní včelích produktov a ich následnom využití, ukážka života včiel v úli
- ukážka výroby výrobkov z vosku a možnosť vytvoriť si vlastný produkt
- možnosť zakúpiť si výrobky z vosku, fľašu medoviny, med
tkáčka:
- rozprávanie o spôsobe tkania a materiálov, z ktorých sa tkalo, ukážka postupu tkania, príležitosť vyskúšať si tkať koberec
- možnosť zakúpiť si tkané koberčeky
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia, ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku
bábkarka:
- rozprávanie o výrobe bábok
- ukážka výroby bábok
- možnosť zakúpiť si bábky
01.09.2018

Ludrová (ihrisko)

09:00

ŽELEZNÝ HASIČ 2018
Dobrovoľný hasičský zbor Ludrová a Obec Ludrová Vás pozývajú na V. ročník medzinárodnej hasičskej súťaže
Železný hasič, ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov.
Súťaže sa môžu zúčastniť členovia dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov zo Slovenskej republiky, ale aj zo
zahraničia. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená na kategórie ženy, muži do 35 rokov a muži nad 35 rokov.
Pripravená bude originálna pamätná medaila pre každého pretekára.
Počas dňa budú prebiehať rôzne súťaže pre deti a dospelých.
Registrácia a info: dhzludrová@gmail.com

01.09.2018

Vlkolínec

10:00

ROZLÚČKA S LETOM A SPOMIENKA NA SNP
Občianske združenie Vlkolínec vás pozýva na Rozlúčku s letom vo Vlkolínci.
Program: folklórny kultúrny program a pietna spomienka na padlých v SNP vo Vlkolínci
02.09.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia, ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku
tkáčka:
- rozprávanie o spôsobe tkania a materiálov, z ktorých sa tkalo, ukážka postupu tkania
- príležitosť vyskúšať si tkať koberec, možnosť zakúpiť si tkané koberčeky
včelár:
- rozprávanie o živote včiel a spracovaní včelích produktov a ich následnom využití, ukážka života včiel v úli
- ukážka výroby výrobkov z vosku a možnosť vytvoriť si vlastný produkt
- možnosť zakúpiť si výrobky z vosku, fľašu medoviny, med
05.09.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

MINIPÁRTY A DASHA

Nadácia Supra a Občianske združenie Ružomberčan Vás pozývajú na voľné pokračovanie programu Všechnopartička
a koncert Dashy s doprovodom klaviristu Martina Kumžáka.
Účinkujú: Karel Šíp a J. A. Náhlovský
Vstup voľný
06.09.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

MINIPÁRTY A BÁRA BASIKOVÁ
Nadácia Supra a Občianske združenie Ružomberčan Vás pozývajú na voľné pokračovanie programu Všechnopartička
a koncert Báry Basikovej s klavírnym doprovodom.
Účinkujú: Karel Šíp a J. A. Náhlovský
Vstup voľný

DIVADLO
DIVADLO
03.08.2018

Mariánske námestie v Ružomberku

21:00

SOLITAIRE.SK
Občianske združenie RosArt a Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea Vás pozýva na divadelnú
inscenáciu autorského tandemu - Zuza Ferenczová a Anton Medowits - s názvom: SOLITAIRE.SK
Divadelná hra ponúka možnosť nahliadnuť do života súčasných tridsiatnikov, ktorí sú humorným spôsobom konfrontovaní
s existenciálnymi otázkami.
Účinkujú: Luna: Iveta Kloptová, Nezábudka: Alžbeta Jacková, Lečo: Jozef Mišák, Hlava: Juraj Matula
Hudba: Jakub Pišek
Dramaturgia: Július Stančok
Réžia: Marianna Stančoková
Vstupné dobrovoľné
24.08.2018

Mariánske námestie v Ružomberku

21:00

JESTVUJE KRAJINA MENOM VÍKEND?
Občianske združenie RosArt a Ružomberské divadlo RosaThea Vás pozývajú na svoju najnovšiu divadelnú
inscenáciu faerského dramatika Jóanesa Nielsena - Jestvuje krajina menom víkend?
Hlavná postava Jóhanna sa v psychiatrickej liečebni snaží prekonať traumatický zážitok zo zranenia svojej dcéry.
Trápi ju prízrak - Sedliak - faerský národný hrdina a básnik. Na oddelení sa stretáva s ďalšími pacientmi, ktorí postupne
odkrývajú príbehy vlastných neľahkých osudov. Napriek tomu nestrácajú odhodlanie napredovať a spoločne sa rozhodnú
svojským spôsobom prekonať terapeutický stereotyp a nájsť uzdravenie. Mikrosvet liečebne možno chápať aj ako
parodický obraz faerskej spoločnosti, ktorá má mnohé paralely aj so svetom okolo nás. Hra končí symbolickým obrazom
potopy sveta, v ktorej sa všetky animozity zmyjú?
Účinkujú: Jóhanna: Iveta Kloptová, Thomsen: Jozef Mišák, Tóralvur: Rastislav Málik, Tóta: Marianna Stančoková,
Hervor: Alžbeta Jacková, Dia: Juraj Matula
Réžia: Marianna Stančoková, Kostýmy: Ivet Kloptová, Technická spolupráca: Július Stančok, Andrej Klačko
Preklad: Milan Žitný, Scenár: Joánes Nielsen
Vstupné dobrovoľné

28.09.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

BESAME MUCHO
Pozývame vás na trpkú komédiu Radošinského naivného divadla Besame Mucho.
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji.
Ulica kdesi pred hlavnou stanicou, pred stanicou zvláštni náhodní chodci súčasníci, zabudnutý drahý kufor na chodníku,
vedľa kufra bezdomovec, kedysi populárny hudobník a spevák Koki a legendárna sentimentálna latinskoamerická pieseň
Besame mucho v jeho interpretácii sú ústrednými témami najnovšej trpkej komédie Stanislava Štepku s rovnomenným
názvom v Radošinskom naivnom divadle. Dramatik Štepka v novej hre s exotickým názvom Besame mucho pôsobivo a,
samozrejme, vtipne rozohráva zaujímavé, pestré osudy a spletité príbehy ľudí z najsúčasnejšej súčasnosti neďaleko
anonymnej slovenskej stanice. Chodci, čo náhodne prechádzajú okolo odloženého tajomného kufra, zároveň nepriamo
prichádzajú k hudobníkovi a spevákovi bezdomovcovi Kokimu so svojimi trpko - smiešnymi životnými príbehmi. Vedľa
bývalého rockera a jeho náhodne pozbieranej pouličnej kapely, čo okrem rockových piesní dokáže zaujať aj známym
šlágrom Besame mucho, sa znenazdania ocitne drahý kufor, čo začne veľmi iritovať náhodných chodcov, funkcionárov,
ale aj zlodejov, policajtov, takých aj onakých občanov. Všetci sú zvedaví nielen na bezdomovca Kokiho, ale najmä na pôvod
a hlavne obsah kufra – a my sa zase cez ich reakcie nepriamo dozvedáme o ich ľudskom pôvode a obsahu. Iste, napokon
nejde o obsah kufra, ale o ten obsah v nás... Inscenáciu Besame mucho, Štepkovu absurdnú komédiu s piesňami
Juraja Haška, pripravuje skúsený realizačný tím, čo jednoznačne sľubuje divákom RND nevšedný divadelný zážitok:
režisér Ondrej Spišák, dramaturgička Darina Abrahámová, scénograf František Lipták, kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá,
choreografka Eva Burdová a producent Ladislav Hubáček. Premiéra bola v novembri 2017 v Radošinskom naivnom divadle.
Účinkujú: Kamil Mikulčík alebo René Štúr, Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Natália Puklušová alebo Marta Maťová,
Simona Miháliková, Andrea Martvoňová alebo Michaela Szoöcsová, Jozef Adamčík alebo Samuel Spišák,
Ladislav Hubáček a Vladimír Svítek
Vstupné: 17,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
05.11.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

A ČO JA, LÁSKA?
Pozývame vás na divadelné predstavenie A čo ja, láska? na motívy rozhlasovej hry A čo ja, miláčik?
Prišla som bojovať o vášho muža... alebo A čo ja, láska? Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle
opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom stereotype. Odkiaľ sa vzala, kto to je a prečo
tie kufre v obývačke ostávajú, je záhadou. Hru napísala autorka Tatiana Kusá ako rozhlasovú hru, ktorá bola zinscenovaná
pod názvom “A čo ja, miláčik?”. Medzi divákov sa vracia vo forme divadelnej produkcie Kumšt Production, ktorá v nej
ponúkla účinkovanie skvelej Marte Sládečkovej, v televíznej inscenácii stvárňujúcej rolu zvodnej Skarlet. Tá si tentokrát pre
zmenu vychutná úlohu zanedbanej manželky. Kto bude víťazom boja o “vyčudovaného” muža (Martin Mňahončák), sa
možno vyjasní v závere tohto “súboja” žien - mladej, krásnej Skarlet (Dominika Kavaschová v alternácii so
Zuzanou Porubjakovou) a prácou pohltenou manželkou Margit (Marta Sládečková).
Réžia: Martin Mňahončák
Hrajú: Marta Sládečková, Dominika Kavaschová / alt. Zuzana Porubjaková, Martin Mňahončák
Dĺžka trvania predstavenia: 70 minút bez pauzy
Vstupné: 16,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
04.08.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

IMMORTAL SŸNN, CIRCULAR SAW
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert americkej trashmetalovej skupiny Immortal Sÿnn.
Priamo z amerického Denveru k nám dorazí thrashová nádielka! Mix old school thrash metalu a speed metalu. Pre fanúšikov
Exodus, Megadeth, Motörhead. Kapela bola 3 x nominovaná na "IMEA awards" v tomto roku, a to konkrétne ako Metalová
kapela roka, Metalový song roka (Blind Soul) a Metalový album roka (Machine Men).
Podporí ich thrashmetalová skupina Circular Saw zo Šurian.
Vstup zdarma
11.08.2018

Vodný park Bešeňová

DOMINIKA MIRGOVÁ
Vodný park Bešeňová vás pozýva na vystúpenie Dominiky Mirgovej.
Vychutnajte si aj vy známe hity Dominiky Mirgovej v Bešeňovej. Zaspieva známe hity ako "Zober ma tam", "Nová",
"Čas zázrakov", "Hore", "Toto som ja" a mnoho iných. Svojim talentom ohúrila porotu aj v speváckej súťaži Superstar,
ktorá ju posunula v jej úspešnej kariére ešte ďalej. Odvtedy naspievala mnoho známych hitov, ktoré majú milióny zhliadnutí
na YouTube. Presvedčte sa o jej kvalitách priamo v Bešeňovej.
Vystúpenie je súčasťou série vystúpení Leto v pohybe v Bešeňovej.

26.08.2018

Vodný park Bešeňová

MODUS MEMORY
Vodný park Bešeňová vás pozýva na vystúpenie skupiny Modus Memory.
Repertoár skupiny Modus patrí do zlatého fondu slovenskej popmusic. Na jeho autorstve je podpísaný hlavne čerstvý jubilant
Janko Lehotský, ale na tom, že sa jeho pesničky na prelome 70. a 80. rokov dostali do sŕdc vtedajšej mladej a strednej
generácie majú zásluhu tiež interpreti Meky Žbirka a Marika Gombitová, ale aj ďalší speváci, ktorí Modusom prešli.
Vystúpenie je súčasťou série vystúpení Leto v pohybe v Bešeňovej.
01.09.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

18:00

BRUTE 20th ANNIVERSARY - DEATH METAL FESTIVAL
Brute v roku 2018 oslavujú svoju dvadsaťročnú existenciu. Pri tejto príležitosti chystáme akciu, ktorá bude stáť naozaj
za to. Domáce aj zahraničné mená, ktoré už mimochodom v Ružombekru v minulosti hrali, skvelá atmosféra...
a samozrejme, death metal.
Zatiaľ potvrdené kapely: Brute (Vranov nad Topľou), Asilent (Singapur), World End Man (Japonsko), Integral (Taliansko),
Infected Chaos (Rakúsko), Feel a Curse (Liptovský Mikuláš), Suburban Terrorist (Beluša).
Každý držiteľ vstupenky z predpredaja pri vstupe na koncert obdrží zdarma nové CD Brute - 20th Anniversary, ktoré
vychádza špeciálne pri tejto príležitosti. Je to CD kompilácia zložená zo všetkých nahrávok Brute + špeciál bonus.
Tento rok Brute oslavujú svoje 20-te narodeniny… Čo by mnohí z nás za to dali, keď už máme po 4 kríže na chrbátoch?
Čokoľvek... a možno aj nie, každopádne mať 20 rokov kapelu na Slovensku a fungovať tak, ako Steve so svojou bandou,
tomu sa hovorí umenie, zanietenosť a hlavne srdce na dlani. Steve to však dokázal a tak tento rok k okrúhlemu výročiu
povedie svoju družinu priamo do ružomberského podniku Nové Korzo, kde sa nachádza samotné hniezdo Slovak Metal
Army, pod logom ktorého v roku 2017 vyšiel tretí album Brute - „Henchmen".
Vstupné: 19,00€ (predpredaj), 23,00€ (na mieste)
25.09.2018

Synagóga v Ružomberku

18:00

SAXOPHONE SYNCOPATORS
Pozývame vás na koncert saxofónového kvarteta, ktoré založil v roku 2014 klavirista, saxofonista a aranžér
Ladislav Fančovič.
Venuje sa interpretácii rôznych hudobných žánrov od vážnej hudby, cez ragtime až po hot-jazz 20-tych rokov minulého
storočia.
V ich repertoári vážnej hudby nájdete predovšetkým skladby, ktoré boli pre toto špecifické nástrojové obsadenie
skomponované v origináli (Alexander Glazunov, Jean - Baptiste Singeleé, Eugène Bozza, Jean Françaix, Pierre Max Dubois,
Claude Pascal, Carlos Micháns, Ida Gotkowsky, Mohamed Saad Basha, Jindřich Feld, Jevgenij Iršai, Marián Lejava),
ale v repertoári majú aj úpravy skladieb velikánov obdobia baroka či klasicizmu (J. S. Bach, W. A. Mozart) a úpravy skladieb
slovenských autorov (Ilja Zeljenka – Musica Slovaca a Eugen Suchoň – Serenáda op.5 a klavírne skladby Piros Rózsa,
Ballerina). V roku 2017 naštudovali pre projekt „Hudba v sade" dva koncerty napísané pre tubu a saxofónové kvarteto
od skladateľov Rolanda Szentpali a Erina Patona.
Obsadenie Saxophone Syncopators:
Pavol Hoďa - soprán/alt saxofón
Frederika Babuliaková - alt saxofón
Ján Gašpárek - tenor saxofón
Ladislav Fančovič - barytón saxofón, aranžmány, umelecký vedúci
Vstupné: 8,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
09.10.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

HANA ZAGOROVÁ: GALAKONCERT
Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény navštívi v októbri Ružomberok a poteší svojich
priaznivcov galakoncertom, v ktorom odznejú jej najväčšie hity.
Hostia: Petr Rezek, Boom Band Jiřího Dvořáka
Hana Zagorová sa narodila v Petřkoviciach pri Ostrave. V roku 1963 sa, na podnet svojho otca, zúčastnila speváckej
súťaže Hľadáme nové talenty, kde získala prvé miesto. Zaujala natoľko, že s ňou okamžite nadviazal pravidelnú spoluprácu
Ostravský rozhlasový orchester i vtedy populárna skupina Flamingo. V rokoch 1964 - 1968 študovala herectvo na JAMU
v Brne. Po absolventskom predstavení Vančurovej tragikomédie Jozefína, kde hrala hlavnú úlohu, a ktoré vysielala i televízia,
dostala ponuky hneď z viacerých pražských divadiel. Rastúce spevácke úspechy (5. miesto v Zlatom sláviku v roku 1968)
a prvý veľký hit Honey ju však utvrdili v tom, že jej osudom je spev.
Presťahovala sa do Prahy, hosťovala v rôznych orchestroch a hudobných skupinách a vystupovala v divadle Semafor ako
Bludička v známej Suchého Kytici (1972 - 1974). Pre Hanu Zagorovú bolo rozhodujúce stretnutie s gitaristom
Karlom Vágnerom, ktorý jej koncom roka 1972 zostavil vlastnú hudobnú skupinu a sám ju viedol. Zároveň bol autorom
mnohých jej piesní, aranžérom, producentom, manažérom - a autorom najznámejšej prezývky Hany Zagorovej "Písnička".
Spolu s ním dosiahla tiež najväčšie profesionálne úspechy, ktoré jej priniesli Zlatých slávikov (1977 - 1985) i účasť
na mnohých zahraničných festivaloch. Už v roku 1983 získala Zlatú platňu Supraphonu za vyše milión predaných CD.
Hoci sú piesne Hany Zagorovej hudobne a žánrovo veľmi pestré, najtypickejší pre ňu zostáva tzv. beatový šansón.
Práve v ňom dokázala najlepšie zužitkovať svoje herecké školenie, cit pre obsah a jedinečnú atmosféru každej piesne
(Tanečnice, Maluj zas obrázky, Usnul nám, spí, Kdyby se vrátil čas). K niektorým si navyše písala texty sama.
Vstupné: 25,00€ (predpredaj), 28,00€ (pred koncertom)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

28.11.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

PAVOL HAMMEL A PRÚDY - THE BEST OF 2018
Pozývame vás na koncert Pavla Hammela so skupinou Prúdy.
Pavol Hammel je spevák, skladateľ, gitarista a hudobný producent. V roku 1963 založil skupinu Prúdy. Prvú pieseň
v skupine Prúdy s názvom „Spievam si pieseň“ zložil v roku 1965. Od roku 1967 začína s Prúdmi hrať Marián Varga.
Textármi kapely boli Kamil Peteraj a Boris Filan, s ktorými Pavol Hammel spolupracuje dodnes.
Prúdy hrajú viac - menej ako voľné zoskupenie hudobníkov, ktoré po odchode Fera Grigláka v 70. rokoch bolo sprievodnou
kapelou niektorých z projektov Pavla Hammela. Hudobníci sa v kapele počas rokov striedali, vracali sa a odchádzali,
príležitostne sa pridávali niektoré nové tváre, ako aj známe osobnosti slovenskej hudobnej scény.
Vstupné: 17,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
02.07. – 31.08.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

LETCI NA DVOCH KRÍDLACH

Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
26.07. - 23.09.2018
Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

ESTER ŠIMEROVÁ MARTINČEKOVÁ

Výstava z cyklu Kolegovia predstavuje autorku, ktorá vo svojich dielach, ovplyvnených štúdiom vo Francúzsku na prelome
20. a 30. rokov 20. storočia, vyznávala obdiv k vizuálnym formám života modernej civilizácie.
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€
04.08. – 03.09.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

VÝSTAVA ZVÄZU SLOVENSKÝCH FOTOGRAFOV
Zväz slovenských fotografov v Ružomberku Vás srdečne pozýva na výstavy: 43. ročník umeleckej fotografie
členov ZSF, 5. ročník medzinárodného Tatranského mapového okruhu, história fotografickej tvorby ZSF,
a členskú výstavu Svazu českých fotografů - Detail.
Výstavy sú spojené s významnými výročiami 50 rokov založenia Zväzu slovenských fotografov v Ružomberku, 700 rokov
udelenia mestských výsad, 100 rokov vzniku Československa a 25 rokov zápisu Vlkolínca do UNESCO.
Vernisáž sa uskutoční 04.08.2018 o 10:00 hod.
Vstupné: 1,50€
31.08.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00

ČO NÁM VZNIKLO

Pozývame vás na výstavu prác detských umelcov, ktorí v Art Kempe - kreatívnom štúdiu galérie - strávili týždeň
uvažovaním o ekológii a o kreatívnom recyklovaní. Uvidíte, ako to dopadlo.
Vstup zdarma

ŠPORT
04.08.2018

Hrabovo

09:00

CROSS DUATLON 2018
Pozývame vás na IV. ročník Cross Duatlonu v krásnom prostredí Hrabova a Malina Brda.
Štart: intervalový (2 pretekári, každých 60 sekúnd), Hrabovo o 09:00 hod.
Vzdialenosť: cyklistická časť - 4,5 km, bežecká časť 4,5 km
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!
Disciplíny a kategórie: Žiaci 0 - 15 rokov, Juniori 16 - 19 rokov, Muži 20 - 39 rokov, Veteráni I. 40 - 49 rokov,
Veteráni II. 50 a viac rokov, Žiačky 0 - 15 rokov, Juniorky 16 - 19 rokov, Ženy 20 - 39 rokov, Veteránky 40 a viac rokov,
Štafeta Muži / Zmiešaná, Štafeta Ženy
Ceny: Ocenení budú prví traja pretekári podľa dosiahnutého výsledku. Víťazi dostanú vecné ceny a upomienkové predmety
v rôznych výškach hodnoty.
Registrácia: online od 1. apríla 2018 do 1. augusta 2018 a na mieste v deň konania od 07:00 do 08:30 hod.
Registrácia na: https://www.inviton.sk/event/123athlon-cross-duatlon-2018
Výška štartovacieho poplatku zavisí od dátumu registrácie:
pri registrácií v období od 5. júla 2018 do 1. augusta 2018: Žiaci 8,00€, Juniori 10,00€, Jednotlivci 12,00€, Štafety 20,00€
pri registrácii na mieste konania pretekov: Žiaci 10,00€, Juniori 12,00€, Jednotlivci 15,00€, Štafety 25,00€

04.08.2018

Futbalový štadión OŠK Lisková

11:00

II.MEMORIÁL ŠTEFANA ŠEFFERA
OŠK Lisková vás pozýva na II. ročník futbalového turnaja Memoriál Š. Šeffera.
04.08.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

19:00

MFK RUŽOMBEROK – MŠK ŽILINA
3. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
05.08.2018

Hrabovo

09:45

I.HRABOVSKÝ CROSS TRIATLON
Pozývame vás na I. ročník Hrabovského triatlonu.
Registrácia: https://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek8.php
Preteky Triatlon – kategórie: Plávanie – cyklistika – beh
– Dorastenecký a hoby triatlon: 100 m – 2,4 km – 0,8 km
– Muži, ženy, juniori: 400 m – 8 km – 4 km
– Triatlon štafeta (3-členná): 400 m – 8 km – 4 km
Čas pretekov:
08:00 – prezentácia všetkých kategórií
09:45 – slávnostné otvorenie
10:00 – uzatvorenie depa
10:00 – štart detských kategórií
11:00 – štart kategórií dorastenci, hoby
11:30 – štart kategórií muži, ženy, juniori
13:00 – výber bicyklov z depa
14:00 – vyhodnotenie pretekov
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2018. Každý pretekár, ktorý spĺňa kritériá RBL, zbiera body do celkového
hodnotenia RBL 2018. Prví traja v každej kategórii na konci ligy získavajú pohár a každý, kto sa zúčastní aspoň 8 pretekov,
dostane tričko.
Viac informácii: Ladislav Csiffáry 0908 075 846, Tomáš Gazdarica 0907 839 754
11.08.2018

Liptovská Lúžna (ihrisko pri telocvični)

09:00

TURNAJ V MINIFUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE
Pozývame vás na turnaj v minifutbale o pohár starostu obce Liptovská Lúžna.
Účastníci turnaja: osem mužstiev z Liptovskej Lúžnej
O občerstvenie je postarané.
Všetkých fanúšikov futbalu srdečne pozývame.
18.08.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

19:00

MFK RUŽOMBEROK – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
5. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
19.08.2018

Biely Potok

09:45

43. BELANSKÁ PÄTNÁSTKA
Pozývame vás na 43. ročník bežeckých pretekov Belanská pätnástka.
Prezentácia: prebratie štartových čísel v Kultúrnom dome v Bielom Potoku od 07:30 do 09:30 hod.
Štart (pred Kultúrnym domom v Bielom Potoku): hlavné kategórie 10:00 hod., detské kategórie od 10:20 hod.
Hlavná trať: 15 km
Registrácia: online do 18.08.2018 do 17:00 hod. na: https://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek6.php
POZOR!!! Pre tých, čo sa neprihlásili online bude prihlásenie na mieste možné iba do 09:00 hod, platí pre všetky vekové
kategórie.
Štartovné: online 3,00€, na mieste: 5,00€. Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane hobby kategórie
štartovné neplatia.
V cene štartovného: nápoj, guláš
Časový rozpis pretekov:
07:30 prezentácia všetkých kategórií v Kultúrnom dome v Bielom Potoku
09:45 slávnostný nástup pretekárov a otvorenie 43. ročníka behu
09:50 pietny akt kladenia vencov k pamätníku
10:00 štart pretekov dospelí
10:05 štart pretekov dorast, hoby
10:15 štart pretekov žiaci, deti
12:00 vyhlásenie výsledkov
13:00 ukončenie pretekov
Trať: beží sa na asfaltovej trati v uliciach mestskej časti Ružomberok - Biely Potok
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2018.
Viac informácií: Miroslav Macko 0905 324 391

25.08.2018

Liptovské Revúce

10:00

II.BEH VERTIKAL PLOSKÁ
Outdoor klub Čierny kameň pozýva nadšencov behu na Beh Vertikál Ploská, ktorý sa uskutoční pri príležitosti
Výstupu na Ploskú.
Štart: 10:00 hod. (Liptovské Revúce - Vyšná, pri kaplnke)
Dĺžka trate: 5,2 km (výškové metre: 825 m)
Kategórie: A muži 18 - 39 rokov, B muži 40 - 49 rokov, C muži 50 - 59 rokov, D muži nad 60 rokov, E ženy do 39 rokov,
F ženy do 49 rokov, G ženy nad 49 rokov, H juniori do 18 rokov, I juniorky do 18 rokov
25.08.2018

Ľubochňa

13:00

ĽUBOCHNIANSKA REŤAZ 2018
Pozývame vás na amatérske preteky horských bicyklov Ľubochnianska reťaz 2018.
Registrácia: do 11:30 hod.
Štart: z námestia v Ľubochni
Štart: 13:00 hod.
Štart Deti 9. ročník: 13:15 hod.
Štart Deti 1. až 5. ročník: 14:30 hod.
Štart Trojkolkári a s pomocnými kolieskami: 14:30 hod.
Pripravená je aj turistická trať v dĺžke 22 km.
Štartovné: 9,00€ (deti zadarmo)
Trať: asfalt 10% + zvážnice a horské chodníky
Kategórie: muži a ženy
Info: 0905 739 990
29.08.2018

Rojkov

11:30

I.ROJKOVSKÝ TRIATHLON
Pozývame vás na I. ročník Rojkovského triathlonu (plávanie + bicykel + beh).
Program:
11:00 - 11:30 registrácia deti
11:30 štart detský triatlon
13:00 - 13:30 registrácia dospelých
14:00 štart triatlon dospelí
17:00 vyhodnotenie
Registrácia do 16.08.2018 na: michalstraka.sk@gmail.com
Registračný poplatok: 5,00€ dieťa / 10,00€ dospelý
Len zaregistrovaní účastníci do 16.08.2018 budú ocenení medailou a tričkom.
Každý účastník tohto podujatia súťaží dobrovoľne, na vlastné riziko a zodpovednosť.
Info: 0903 988 727
29.08.2018

Bike Park Malinô Brdo

II.MALINÔ BRDO ENDURO RACE
II. ročník pretekov na horských bicykloch.
Preteky v jazde na horskom bicykli pozostávajú z meraných úsekov (rýchlostných skúšok) s určeným časovým limitom.
Info: skipark@skipark.sk
01.09.2018

Areál Fitness California v Ružomberku (štart)

10:00

II.HORSKÝ BEH VRCHOLOM SIDOROVA
Pozývame vás na II. ročník Horského behu vrcholom Sidorova.
Štart (areál fitnes California Klačno): detské kategórie 10:00 hod., hlavné kategórie 11:30 hod.
Hlavná trať: 12 km
Štartovné: online 5,00€, na mieste: 8,00€
V cene štartovného: nápoj, občerstvenie, tričko
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2018. Každý pretekár, ktorý spĺňa kritériá RBL, zbiera body do celkového
hodnotenia RBL 2018. Prví traja v každej kategórii na konci ligy získavajú pohár a každý, kto sa zúčastní aspoň 8 pretekov,
dostane tričko.
Viac informácií: Patrik Ľupták 0915 824 928
01.09.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

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

19:00

TURISTIKA
03. - 05.08.2018

Likavka

XXXIX. OKOLO LIPTOVA
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok vás pozýva na XXXIX. ročník akcie Okolo Liptova.
Zúčastniť sa môžu všetci organizovaní i neorganizovaní cykloturisti, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásia a uhradia
účastnícky poplatok.
Účastnícky poplatok: 15,00€ (tričko, tombola, guláš, op. klobása)
Prezentácia: 02.08.2018 od 15:00 hod. (Futbalové ihrisko OŠK Likavka)
Program:
Piatok 03.08.2018 kvíz, kultúrny program
Sobota 04.08.2018 posedenie pri hudbe
Trasy:
Piatok 03.08.2018 Okolo Liptovskej Mary
Sobota 04.08.2018 Partizánska Ľupča - Magurka - Liptovská Osada - Likavka
Nedeľa 05.08.2018 Martinček,Turík – dolina, Lisková - kúpanie
Štart na trasy o 09:00 hod., zmena trasy v prípade nepriaznivého počasia.
Úhradu účastníckeho poplatku treba zaslať zloženkou do 28.07.2018. Na zloženke v časti správa pre prijímateľa uveďte
„účastnícky poplatok“. Prihlášku treba zaslať taktiež do 28.07.2018.
Všetko zaslať na adresu: Róbert Fajta, Družstevná 297, 034 95 Likavka
Na podujatí sa zúčastňuje aj Sokolská župa východočeská - Pippichova so Sokolom Slatiňany. Podujatie je pri príležitosti
100. výročia založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov súčasťou spoločnej cykloturistickej akcie: Okolo Liptova (XXXIX.
ročník) + Sokolní výlet kolem (X. ročník).
Príďte medzi nás spoznávať krásy nášho Liptova.
Info: 044/432 26 73, mob.: 0907 227 379, e-mail: fajtabra@mail.t- com.sk
11.08.2018

XVII. MEMORIÁL JUDr. SLIMÁKA - VÝSTUP NA VEĽKÝ CHOČ 1611 m
(Chočské vrchy)
Obec Lisková pozýva všetkých milovníkov turistiky na XVII. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka - výstup na V. Choč.
Spoločný odchod autobusom do Valaskej Dubovej bude o 07:00 hod. od Kultúrneho domu v Liskovej a odtiaľ bude výstup.
Samozrejme je možný aj individuálny výstup z rôznych strán.
Stretnutie na vrchole Veľkého Choča bude o 11:00 hod. Bude tam krátky program a odovzdanie pamiatkových predmetov.
Po spoločnom zostupe je pripravené občerstvenie - guláš a nápoje na chate p. Dvorského.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: OÚ Lisková 044/432 62 21
11. - 12.08.2018

Liptovská Lúžna

VII. STRETNUTIE TURISTOV LIPTOVA A XXXVII. VÝSTUP NA VEĽKÝ
SALATÍN
TJ Partizán Liptovská Lúžna – odbor turistiky organizuje VII. Stretnutie turistov Liptova.
V rámci podujatia sa v nedeľu 12.08.2018 uskutoční XXXVII. ročník výstupu na Veľký Salatín (1630 m).
Na podujatí sa zúčastňuje aj Klub slovenských turistov Ružomberok.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie TJ Partizán Liptovská Lúžna: Črep 0911 325 459
Informácie KST Ružomberok: Lupták 0948 223 458
12.08.2018

MOKRÁTOUR: RUŽOMBEROK - ČIERNY VÁH
Cyklistický klub cyklisti Černová pozýva všetkých priaznivcov cyklistiky a svojich členov na spoločnú jazdu
s názvom Mokrá Tour.
Trasa: Ružomberok železničná stanica – Štrba – Čierny Váh – Ružomberok
Povrch trasy: prevažne asfalt, miestami poľné cesty
Dĺžka trasy: cca 80km
Zraz cyklistov: o 07:00 hod. pred budovou železničnej stanice v Ružomberku. Cestovné pre členov CKC Černová hradí
klub. Je potrebná registrácia na e-mail: cyklisticernova@gmail.com najneskôr do 08.08.2018.
Odchod vlaku: 07:24 hod. Z Ružomberka
Predpokladaný návrat: 16:00 hod.
Cyklo
Obtiažnosť: III
Info: cyklisticernova@gmail.com

18.08.2018

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 2018
Klub slovenských turistov - Región Liptov organizuje Národný výstup na Kriváň 2018.
Výstup je venovaný: 100. výročiu vzniku ČSR, 50. výročiu obnoveného národného výstupu na Kriváň a 25. výročiu vzniku
Slovenskej republiky.
Na podujatí sa formou individuálnej účasti zúčastňuje aj Klub slovenských turistov Ružomberok.
Poplatok za jeden výstupový lístok je 5,00€, s dopravou organizátora spolu 7,00€.
Informáciu o zaplatení zašlite najneskôr do 31.07.2018.
Peši
Obtiažnosť: II,III,VHT
Informácie KST Región Liptov: Ján Lupták 0911 207 728, e-mail: janoluptak@gmail.com
19.08.2018

HORSKÁ PRÉMIA: ČERNOVÁ - DONOVALY
Cyklistický klub cyklisti Černová pozýva všetkých cyklistov na spoločnú jazdu s názvom Horská prémia.
Trasa: Černová – Korytnica – Hiadeľské sedlo – Donovaly - Černová
Povrch trasy: prevažne horské a poľné cesty
Dĺžka trasy: cca 75km
Zraz cyklistov: o 10:00 hod. pred Kultúrnym domom v Černovej
Odchod: o 10:15 hod. od KD Černová
Predpokladaný návrat: 16:00 hod.
Cyklo
Obtiažnosť: III
Info: cyklisticernova@gmail.com
24. - 25.08.2018

NOČNÝ VÝSTUP NA OSTRÔ S PRESPANÍM NA POLIANKACH 1087 m
(Nízke Tatry)
Lyžiarsky klub Biely Potok organizuje nočný výstup na Ostrô s prespaním na Poliankach konaný pri príležitosti
výročia Slovenského národného povstania.
Program:
Piatok 24.08.2018: pre záujemcov zraz na Poliankach pod Ostrým o 18:00 hod., posedenie pri ohni
Sobota 25.08.2018: výstup na Ostrô, zraz na vrchole o 12:00 hod.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: Macko 0905 904 335
25.08.2018

XLIV. VÝSTUP POD PLOSKÚ 1532 m (Veľká Fatra)

Outdoor klub Čierny kameň a Obec Liptovské Revúce organizujú XLIV. ročník výstupu pod Ploskú.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Obecný úrad Liptovské Revúce 044/439 71 71
26.08.2018

XXVII. VÝSTUP NA PRAVNÁČ 1203 m (Chočské vrchy)
Klub slovenských turistov Liptovská Teplá organizuje XXVII. ročník výstupu na Pravnáč z Liptovskej Anny.
Na výstupe sa zúčastňuje aj Klub slovenských turistov Ružomberok.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie KST Liptovská Teplá: Sitek 0908 861 308
Informácie KST Ružomberok: Lupták 0948 223 458
26.08.2018

MALÝ ROZSUTEC 1343 m (Malá Fatra)
Občianske združenie Radičiná organizuje výstup z Terchovej - Bieleho Potoka cez Diery na Malý Rozsutec a zostup späť
do Terchovej.
Odchod: o 06:30 hod. z Hrboltovej vlastnými automobilmi
Peši
Obtiažnosť: II,III
Informácie: Král 0905 874 903
29.08.2018

VÝSTUP NA TRI VRCHY: PREDNÝ ČEBRAŤ + PREDNÝ CHOČ + MNÍCH
KST Likavka organizuje Výstup na tri vrchy: Predný Čebrať, Predný Choč a Mních.
Zraz: 08:00 hod. pred Turistickým informačným centrom v Likavke
Peši
Obtiažnosť: III
Informácie: Brtko 0908 077 868

01.09.2018

VIII. VÝSTUP NA KÚTNIKOV KOPEC 1064 m (Veľká Fatra)
Turistický klub Tramp Hubová organizuje VIII. ročník výstupu na Kútnikov kopec z Hubovej.
Na výstupe sa zúčastňuje aj Klub slovenských turistov Ružomberok.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie TK Tramp Hubová: Ižo 0910 170 579
Informácie KST Ružomberok: Karkošiak 0908 136 242

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

