PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

MÁJ 2019
KINO KULTÚRA
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Streda 1.5. o 17:00 hod.
MIA A BIELY LEV /MIA ET LE LION BLANC/
Priateľstvo je to najväčšie dobrodružstvo.
Rodinné dobrodružstvo o dievčati a jej priateľstve s bielym levom. Jedenásťročná Mia dostane malého
bieleho leva a stanú sa z nich nerozluční kamaráti. Keď ale trochu podrastú a prestanú byť mláďatá,
musia spolu utiecť do africkej divočiny, aby vzácne zviera zachránili pred lovcami trofejí.
Réžia: G. de Maistre
Rodinný, dobrodružný, 98 min., MP, Fr, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Streda 1.5. o 19:15 hod.
TERORISTKA
Je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, že základom všetkého
je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže nakoniec zistí, že presne na toto sa gauneri spoliehajú.
Réžia: R. Bajgar, hrajú: I. Janžurová, M. Hofmann, T. Vilhelmová, P. Liška, E. Holubová...
Komédia, dráma, 95 min., MP15+, ČR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 2.5. o 19:30 hod.
Pondelok 6.5. o 19:00 hod.
LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD /MON INCOUNNUE/
Raphael vedie dokonalý život.
Je slávnym spisovateľom, čitatelia ho obdivujú, milujúca a krásna žena ho podporuje. Ale to len do
osudného večera, keď to v ich vzťahu trochu zaškrípe. Druhý deň ráno sa Raphael zobudí do úplne
iného, alternatívneho sveta, v ktorom žije úplne iný život...
Réžia: H. Gélin
Romantický, komédia, 117 min., MP12+, Fr, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 3.5. o 17:30 hod.
AFTER: BOZK
Tessa je slušne vychované dievča, ktoré randí s milým, spoľahlivým chlapcom.
V živote má jasný cieľ, ambície a matku, ktorá dohliada, aby to tak zostalo. Lenže hneď v prvý deň na
vysokoškolskom internáte narazí na Hardina, chalana so strapatými hnedými vlasmi, sebavedomým
britským prízvukom, s pírsingom v pere a ten jej nabúra všetky ideály, v ktoré dovtedy verila… Knižný
bestseller a fenomén sa dočkal filmového spracovania.
Réžia: J. Gage, hrajú: H. Fiennes - Tiffin, J. Langford, S. Blair, J. Beals, P. Gallagher...
Romantický, dráma, 106 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 3. a nedeľa 5.5. o 19:45 hod.
THE BEACH BUM
Začína jazda všetkých jázd.
Takto provokatívny, jedinečný, nekompromisný a pritom zábavný filmový žúr tu už dlho nebol.
The Beach Bum natočilo neposlušné dieťa Hollywoodu H. Korine, ktorého celá tvorba je všetko možné,
len nie obyčajná a divákov nikdy nenechá len tak na pokoji. Jeho filmy sú rovnako zbožňované ako
nenávidené a rovnaký osud pravdepodobne čaká aj The Beach Bum. Príbeh spisovateľa, ktorý je stále
zhúlený, žije podľa svojich vlastných pravidiel a striedavo brázdi Miami v luxusnom športiaku alebo sa
fláka po pláži s bezdomovcami.
Hrajú: M. McConaughey, S. Dogg, I.Fisher, Z. Efron....
Komédia, 95 min., MP15+, USA/ Fr/GB/CH, ČT, 2D projekcia/5€/4€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 4.5. o 16:30 hod.
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 /HOW TO TRAIN YOUR DRAGON:THE HIDDEN WORLD/
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú.
Spoločne budú hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva.
Réžia: D. DeBlois
Animovaný, 104 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 4.5. o 19:00 hod.
AVENGERS: ENDGAME
Posledný odpor. Vyvrcholenie. Koniec hry.
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel. Po zničujúcich udalostiach, opísaných
vo filme Avengers: Nekonečná vojna, sa svet ocitol v troskách. Polovica všetkých bytostí
bola vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich spojencov ešte raz dajú dohromady, aby zvrátili
Thanosove zločiny a znovunastolili poriadok vo vesmíre.
Réžia: A. Russo, hrajú: Ch. Evans, R. Downey Jr., Ch. Hemsworth, M. Ruffalo, S. Johansson,
J. Renner....
Akčný, dobrodružný, fantasy, 182 min., MP12+, USA, ST, 3D projekcia/6€/5€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 5.5. o 15:30 hod.
CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD DOMOVA /MINUSCULE 2: LES MANDIBULES DU BOUT DU
MONDE/
Zábavné animované dobrodružstvo pre malých aj veľkých divákov sa vracia na plátna kín.
Pred príchodom zimy si hmyzie rodinky musia spraviť zásoby na zimu. Preto keď padne prvá snehová
vločka vyhlásia pohotovosť a spoločne sa vyberú hľadať zásoby do komory.
Réžia: H. Giraud, T. Szabo
Animovaný, 92 min., MP, Fr/Čína, OV, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 5.5. o 17:30 hod.
LOVEnie
Hľadá sa láska, zn.: rýchlo.
Romantická komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak až príliš veľa. Ako ale spoznať
toho pravého? Eliška má svadbu, čaká na svoj veľký deň, ale vytúžené "Áno" nakoniec nezaznie.
Ženích totiž v rozhodujúcej chvíli vezme nohy na plecia a utečie priamo spred oltára. Zdrvená nevesta
má našťastie kamarátku, ktorá presne vie, čo robiť. Jej recept je jasný, Eliška potrebuje novú známosť...
Réžia: K. Janák, hrajú: E. Geislerová, M. Písařík, E. Kramerová, J. Prachař, V. Žilková...
Romantický, komédia, 100 min., MP12+, ČR, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 7.5. o 19:30 hod.
CHVÍĽKY
Mladá žena Anežka si musí nastaviť hranice a prejaviť sa, aby nestratila samú seba.
Anežka si praje, aby vzťah s jej rodinou aj partnermi bol dobrý a kľudný, a to aj za tú cenu, že ona sama
ustúpi a bude sa vyhýbať prípadným nedorozumeniam či sporom. Neuvedomuje si ale, že tento
pomyselný pokoj je len pokojom pred búrkou, ktorá musí skôr či neskôr prísť...
Réžia: B. Parkanová, hrajú: J. Boková, J. Pokorná, V. Tauš, A. Mihulová, M. Geišberg...
Dráma, 93 min., MP12+, CZ/SK, OV, 2D projekcia, 4€, pre členov FK 3€
Streda 8.5. o 16:00 hod.
AVENGERS: ENDGAME
Posledný odpor. Vyvrcholenie. Koniec hry.
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel. Po zničujúcich udalostiach, opísaných
vo filme Avengers: Nekonečná vojna, sa svet ocitol v troskách. Polovica všetkých bytostí
bola vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich spojencov ešte raz dajú dohromady, aby zvrátili
Thanosove zločiny a znovunastolili poriadok vo vesmíre.
Réžia: A. Russo, hrajú: Ch. Evans, R. Downey Jr., Ch. Hemsworth, M. Ruffalo, S. Johansson,
J. Renner....
Akčný, dobrodružný, fantasy, 182 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Streda 8.5. o 19:30 hod.
SKLENENÁ IZBA
Film nakrútený podľa slávneho románu britského spisovateľa Simona Mawera The Glass Room
(Sklenená izba), inšpirovaného dramatickými udalosťami 20. storočia i zrodom ikonického
architektonického skvostu – brnenskej vily Tugendhat.
Réžia: J. Ševčík, Hrajú: C. van Houten, H. Alström, C. Bang, K. Roden, K. Dobrý...
Dráma, 104 min., MP12+, ČR, SK, OV, 2D projekcia, 5,00€/4,00€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 9.5. o 18:30 hod.
NIKDY NEODVRACAJ ZRAK /WERK OHNE AUTOR/
Strhujúci príbeh o oslobodzujúcej sile umenia a ľudskej tvorivosti.
Príbeh jeho hrdinov je inšpirovaný skutočnými udalosťami aj osobami. Preklenuje tri éry nemeckej
histórie, v rámci ktorých maliar Kurt Bartnert prežil svoje detstvo v nacistickom Nemecku, vyrastal
v komunistickom Východnom Nemecku a svoj umelecký vývoj zavŕšil v Západnom Nemecku.
Réžia: F. Henckel von Donnersmarck
Dráma, 188 min., MP15+, DE/It, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 10.5./2D/ST a nedeľa 12.5./3D/SD o 17:00 hod.
Sobota 11.5./2D/SD o 16:30 hod.
POKÉMON DETECTÍV PIKACHU /DETECTIVE PIKACHU/
Vo vesmíre pokémonov.
Tim Goodman je bývalý tréner Pokémonov a syn prominentného detektíva Harryho
Goodmana. Keď jeho otec zmizne pri autonehode, príde Tim do mesta Ryme, kde stretne detektíva
Pikachu...
Réžia: R. Letterman, hrajú: R. Reynolds, J. Smith, K. Newton...
Akčný, animovaný, dobrodružný, 103 min., MP12+, USA/Japonsko, 2D projekcia/SD/ST/5€/4€,
3D projekcia/SD/6€/5€
Eurokino uvádza:
Piatok 10. a nedeľa 12.5. o 19:30 hod.
YAO
Yao je mladý 13-ročný chlapec žijúci v jednej dedine na severe Senegalu a je ochotný urobiť
všetko preto, aby sa mohol stretnúť so svojim hrdinom, ktorým je Seydou Tall, slávny francúzsky
herec.
Seydou Tall je pozvaný do Dakaru, aby tam predstavil svoju novú knihu a po prvý raz navštívi krajinu,
z ktorej pochádza. Aby si mladý Yao splnil svoj sen, naplánuje si útek a sám prekoná 387 kilometrov,
ktoré ho delia od hlavného mesta...
Réžia: P. Godeau, hrajú: O. Sy, L. L. Basse, F. Diawara...
Komédia, dráma, 103 min., MP12+, Fr/Senegal, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 11.5. o 19:00 hod.
AVENGERS: ENDGAME
Posledný odpor. Vyvrcholenie. Koniec hry.
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel. Po zničujúcich udalostiach, opísaných
vo filme Avengers: Nekonečná vojna, sa svet ocitol v troskách. Polovica všetkých bytostí
bola vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich spojencov ešte raz dajú dohromady, aby zvrátili
Thanosove zločiny a znovunastolili poriadok vo vesmíre.
Réžia: A. Russo, hrajú: Ch. Evans, R. Downey Jr., Ch. Hemsworth, M. Ruffalo, S. Johansson,
J. Renner....
Akčný, dobrodružný, fantasy, 182 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 12.5. o 15:00 hod.
ČAROVNÝ PARK /WONDER PARK/
Šikovné dievčatko June postavilo ten najúžasnejší zábavný park na svete.
Vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park je animák plný
adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa neboja snívať.
Animovaný, dobrodružný, 85 min., U, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Mesiac slovenského filmu:
Pondelok 13.5. o 19:00 hod.
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...
Réžia: A. Sedláčková, hrajú: B. Cristovao, M. Havranová, T. Porucha, The Pastels, O. Hraška,
J. Bárdos, R. Luknár, I. Chýlková, K. Hádek...
Romantický, hudobný, tanečný, 100 min., MP12+, CZ/SK, OV, 2D projekcia, vstup zdarma
Mesiac slovenského filmu:
Utorok 14.5. o 19:00 hod.
PIVNICA
Dlhoročné manželstvo Milana a Táne je v troskách, spája ich už len jediná dcéra Lenka.
Keď sa však šestnásťročná tínedžerka nevráti domov z párty, ich život sa obráti naruby. Oboch rodičov
pohltí bezmocnosť, strach a pocit viny. Kamaráti, spolužiaci, susedia, nikto im nevie pomôcť. Milan už
neverí ani policajnému pátraniu, ktoré nikam nevedie a rozhodne sa odhaliť pravdu sám. Čoho všetkého
je schopný zúfalý rodič, keď mu zmizne dieťa?
Réžia: I. Voloshin, hrajú: J. M. Barr, O. Simonova, M. Ondrík, J. Oľhová, Dalyb, C. Kassai...
Dráma, 114 min., MP15+, SK/CZ/Rusko, OV, 2D projekcia, vstup zdarma
Mesiac slovenského filmu:
Streda 15.5. o 18:30 hod.
TOMAN
Človek, čo obchodoval s osudmi iných.
Napínavá politická a osobná dráma o vzostupe a páde človeka, ktorý mieril príliš vysoko.
Réžia: O. Trojan, v hlavnej úlohe J. Macháček, ďalej hrajú: K. Winterová, K. Boková, J. Macháček,
R. Luknár, T. Pauhofová...
Historická dráma, 145 min., MP15+, CZ/SK, OV, 2D projekcia, vstup zdarma
Mesiac slovenského filmu:
Štvrtok 16.5. o 17:30 hod.
HOVORY S TGM
Sú otázky, na ktoré je potrebné hľadať odpovede v každej dobe.
M. Huba ako T. G. Masaryk a J. Budař ako Karel Čapek excelujú v príbehu jedného z najslávnejších
rozhovorov našej histórie. Filmové "Hovory s TGM" prinášajú na plátna kín nečakané napätie, emócie
a stret dvoch významných mužov. V ten deň na jeseň v roku 1928 sú dva symboly československej
demokracie na vrchole, rovnako ako celé Československo. Ich kniha, ktorá vznikala celý rok, je
konečne hotová. Karel Čapek preto vyhľadá v zámockej záhrade prezidenta Masaryka a chce mu
ponúknuť časť honoráru za knihu ich rozhovorov, ktorá vzniká k 10. výročiu stále mladej republiky.
Prezident ale nie je v dobrej nálade, jeho dcéra mu totiž zakázala knihu vydať. Toto stretnutie nebude
ľahké.
Réžia: J. Červenka
Historický, dráma, 80 min., MP12+, CZ/SK, ČV, 2D projekcia, vstup zdarma
Štvrtok 16.5. o 19:30 hod.
Piatok 17. a nedeľa 19.5. o 17:30 hod.
BRIGHTBURN
Čo sa stane, keď dieťa z iného sveta pristane na Zemi, ale namiesto toho, aby sa stalo hrdinom,
pretvorí svoje superschopnosti v zlovestné činy?
Réžia: D. Yarovesky, hrajú: E. Banks, M. Hagner, M. Jones...
Horor, 85 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19.5. o 19:30 hod.
JOHN WICK 3: PARABELLUM
John Wick je späť.
Porušil takmer všetky pravidlá a najväčšie kriminálne syndikáty teraz chcú jeho život. Bude mať John
dostatok síl, aby čelil toľkej presile? Keanu Reeves a Halle Berry v novom a ešte akčnejšom thrilleri.
Réžia: Ch. Stahelski
Thriller, akčný, krimi,130 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€

Sobota 18. a nedeľa 19.5. o 15:30 hod.
UGLY DOLLS
Klasický príbeh o škaredých hračkách.
Postavičky Ugly Dolls si žijú svoj bezstarostný život v mestečku Uglyville, kde je vítané všetko iné,
zvláštne, a nikto nikoho neposudzuje podľa toho, ako vyzerá. Moxy však nie je spokojná, a preto
nahovorí niekoľko svojich kamarátov, aby odišli z malého mesta a vydali sa hľadať „Veľký svet“, kde
má každá hračka skutočného parťáka – ľudské dieťa. Objavia však niečo iné...
Animovaný, rozprávka, 88 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Sobota 18.5. o 17:15 hod.
YAO
Yao je mladý 13-ročný chlapec žijúci v jednej dedine na severe Senegalu a je ochotný urobiť
všetko preto, aby sa mohol stretnúť so svojim hrdinom, ktorým je Seydou Tall, slávny francúzsky
herec.
Réžia: P. Godeau, hrajú: O. Sy, L. L. Basse, F. Diawara...
Komédia, dráma, 103 min., MP12+, Fr/Senegal, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Mesiac slovenského filmu:
Pondelok 20.5. o 19:00 hod.
WEBSTEROVCI
Príbehy zo siete rodiny Websterovcov.
Websterovci sú viacgeneračná pavúčia rodina, žijúca na najvyššom poschodí v útulných kokónoch
zavesených vo výťahovej strojovni. Ich každodenné výzvy a drobné víťazstvá nastavujú zrkadlo nášmu
svetu ľudí. Slovenská filmová a televízna akadémia ocenila seriál Websterovci ako najlepší slovenský
animovaný film za rok 2017.
Réžia: K. Kerekesová
Animovaný, komédia, 72 min., MP, SK, OV, 2D projekcia, vstup zdarma
Mesiac slovenského filmu:
Utorok 21.5. o 19:00 hod.
JAN PALACH
Študent, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa.
Meno, ktoré pozná takmer každý. Film rozpráva príbeh posledných mesiacov Palachovho života,
ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa a citlivého, premýšľajúceho študenta
filozofie stala „fakľa číslo 1“.
Réžia: R. Sedláček, hrajú: V. Zavadil, Z. Bydžovská, D. Barešová, K. Kanátová, M. Balcar...
Dráma, životopisný, 120 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia, vstup zdarma
Mesiac slovenského filmu:
Streda 22.5. o 19:00 hod.
TLMOČNÍK
Slovenský film natáčaný aj v Ružomberku, Bešeňovej, Partizánskej Ľupči...
Svojrázne roadmovie o dvoch pánoch, ktorí cestujú krížom cez Slovensko, aby spoznali pravdu
o vlastnej minulosti. Počas cesty sa dostávajú do bizarných situácií, stretávajú rozmanitých ľudí
a postupne si skladajú mozaikovitý obraz strednej Európy, ktorá sa navonok mení, ale niekde v hĺbke
ukrýva stále nevyriešené konflikty.
Réžia: M. Šulík, hrajú: J. Menzel, P. Simonischek, Z. Mauréry, R. Derzsi, A. Rakovská,
Evelyn alias E. Kramerová...
Komédia, dráma, roadmovie, 113 min., MP12+, CZ/SK/Au, OV, 2D projekcia, vstup zdarma
Eurokino uvádza:
Štvrtok 23.5. o 19:00 hod.
OSTRÝM NOŽOM
Ľudovítovi zavraždili neonacisti jediného syna.
Kvôli nefunkčnému súdnemu systému sú však tí istí páchatelia prepustení na slobodu a Ľudo sa
všetkými silami snaží dosiahnuť ich opätovné zadržanie. Bojuje s apatickou políciou, oportunistickou
sudkyňou, ale aj s faktom, že svojho syna dostatočne nepoznal a nebol mu oporou. Čím viac sa sám
viní za jeho smrť, tým viac sa rozpadá jeho vzťah s manželkou Zuzanou a dcérou Jankou ...
Réžia: T. Kuhn, hrajú: R. Luknár, E. Lehotská, M. Krobot, M. Mitaš...
Dráma, 89 min., MP12+, SK, OV, 2D projekcia, vstup zdarma

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 24.5./2D o 17:00 hod.
Sobota 25./2D a nedeľa 26.5./3D o 16:30 hod.
ALADIN
Will Smith ako Džin v Disneyho novom spracovaní obľúbeného príbehu.
Živá a akčná adaptácia animovanej klasiky je vzrušujúcim príbehom o šarmantnom pouličnom
zlodejíčkovi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej princeznej Jasmíne a džinovi, ktorý môže byť kľúčom
k ich budúcnosti.
Réžia: G. Ritchie, ďalej hrajú: M. Massoud, N. Scott, M. Kenzari, B. Magnussen...
Rodinný, akčný, komédia, dobrodružný,129 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€,
3D projekcia/6€/5€
Piatok 24.5. o 19:30 hod.
JOHN WICK 3: PARABELLUM
John Wick je späť.
Porušil takmer všetky pravidlá a najväčšie kriminálne syndikáty teraz chcú jeho život. Bude mať John
dostatok síl, aby čelil toľkej presile? Keanu Reeves a Halle Berry v novom a ešte akčnejšom thrilleri.
Réžia: Ch. Stahelski
Thriller, akčný, krimi,130 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Sobota 25., nedeľa 26. a pondelok 27.5. o 19:00 hod.
DADDY COOL
Keď 40-ročného a totálne nezrelého Adriena vyhodí jeho priateľka z domu, aby sa postavil na vlastné
nohy a konečne dospel, rozhodne sa otvoriť si vlastnú škôlku pre malé deti...
Réžia: M. Govare, hrajú: V. Elbaz, L. Arné, G.Fitoussi...
Komédia, 97 min., MP12+, Fr, ČD, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 28.5. o 19:00 hod.
VŠETCI TO VEDIA /TODOS LO SABEN/
Záhadné zmiznutie jedného z hostí počas svadobnej oslavy odhalí mnohé rodinné tajomstvá.
Krásna Laura prichádza do rodného Španielska na svadbu svojej sestry. Bujarú oslavu v kraji slnečných
viníc však naruší zmiznutie jedného z hostí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom driemu staré krivdy
a tajomstvá, ktoré mali zostať zabudnuté. P. Cruz a J. Bardem excelujú v hlavných úlohách dávnych
milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť. Psychologický thriller dvojnásobného držiteľa Oscara
A. Farhadiho.
Dráma, 132 min., MP12+, Esp., ČT, 2D projekcia, 4€, pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Streda 29.5. o 19:00 hod.
BOLESŤ A SLÁVA /DOLOR Y GLORIA/
Salvator Mallo je slávny filmový režisér.
Počas svojej kariéry zažil mnoho úspechov. Teraz sa však jeho svet rúca. Salvator cíti len prázdnotu
a nie je schopný ďalej tvoriť. Ak chce pokračovať, musí nájsť motív pre novú tvorbu, musí odhaliť príčinu
svojho vyhorenia.
Réžia: P. Almodovar, hrajú: A. Banderas, P. Cruz, R. Arévalo...
Dráma, 113 min., MP15+, Esp, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 30. a piatok 31.5. o 17:30 hod.
Sobota 1.6. o 19:45 hod.
ROCKETMAN
Životný príbeh hudobnej legendy Eltona Johna od jeho hudobných začiatkov až na samotný
vrchol, sprevádzaný jeho najväčšími hitmi.
Vždy spieval ako boh, obliekal sa ako nikto iný predtým a žil ako pravý rocker.
Réžia: D. Fletcher, hrajú: T. Egerton, R. Madden, B. D. Howard, J. Bell...
Hudobný, dráma, životopisný, 120 min., MP15+, GB/USA,ST, 2D projekcia, 5€/4€

Štvrtok 30. a piatok 31.5. o 20:00 hod.
MAMA /MA/
Mama sa o vás postará...
Keď ste teenager a cudzí človek vám ponúkne, že môžete usporiadať párty v suteréne jeho domu,
mali by ste sa mať na pozore. Nič totiž nie je zadarmo, ako dokazuje oscarová O. Spencer v temnom
thrilleri Mama.
Réžia: T. Taylor
Horor, 100 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 1. a nedeľa 2.6. o 15:00 hod.
BLESKOVÝ MANU /MANOU – FLIEG‘ FLINK/
Mávni krídlami a nechaj sa niesť.
V oblakoch, vo vzduchu, nad morom, nad lesom, nad prímorským mestečkom i v jeho uliciach sa
odohráva vtáčie dobrodružstvo malého Manua. Je výborný letec a teší sa na skúšku z lietania, ktorú
musí podstúpiť každá čajka, aby sa mohla s celým kŕdľom bezpečne vydať na zimu do južných krajín.
Animovaný, rodinný, 88 min., MP, DE, SD, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 1.6./3D o 17:00 hod.
Nedeľa 2.6./2D o 19:45 hod.
GODZILA II: KRÁĽ MONŠTIER
Nech žije kráľ!
Ďalšia kapitola z Monsterverza: Godzilla II: Kráľ monštier. V novom akčnom dobrodružstve
sa Godzilla postaví zoči voči najznámejším príšerám v histórii pop kultúry.
Réžia: M.Dougherty, hrajú: M. B. Brown, V. Farmiga, S. Hawkins, B. Whitford...
Thriller, sci-fi, akčný, dobrodružný, 132 min., MP12+, USA, ST, 3D projekcia/6€/5€, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 2.6. o 17:00 hod.
ALADIN
Will Smith ako Džin v Disneyho novom spracovaní obľúbeného príbehu.
Živá a akčná adaptácia animovanej klasiky je vzrušujúcim príbehom o šarmantnom pouličnom
zlodejíčkovi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej princeznej Jasmíne a džinovi, ktorý môže byť kľúčom
k ich budúcnosti.
Réžia: G. Ritchie, ďalej hrajú: M. Massoud, N. Scott, M. Kenzari, B. Magnussen...
Rodinný, akčný, komédia, dobrodružný,129 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a v Informačnom centre.
Informačné centrum:
Po-Pi od 09:00 do 17:00, Sobota: 08:00 – 12:00
Tel: 044 / 432 10 96
Pokladňa kina každý deň hodinu pred začiatkom predstavenia, Tel: 044 / 431 36 36
Online predaj na stránke http://www.kino.ruzomberok.sk/
Rezervácie na kultúrne podujatia trvajú 48 hodín.
Rezervácie na filmové projekcie končia 30 minút pred predstavením.

KULTÚRNE PODUJATIA
01.05.2019

Partizánska Ľupča

08:00

JARNÁ BRIGÁDA
Obec Partizánska Ľupča vás pozýva na spoločnú brigádu, počas ktorej si spoločne vyčistíme obec a okolie.
Zraz: o 08:00 hod. pred Kultúrnym domom v Partizánskej Ľupči
Prineste si so sebou pracovné náradie (hrable, metly, lopaty). Pracovné rukavice, vrecia na odpad a občerstvenie zabezpečí
Obecný úrad.
Kto má doma elektroodpad, prípadne železný odpad, môže ho vyložiť pred svoj dom, pracovníci Obecného úradu ho budú
počas dňa zbierať a voziť na zberný dvor.
01.05.2019

Černová a Čutkovská dolina

09:00

JARNÉ UPRATOVANIE ČERNOVEJ A ČUTKOVSKEJ DOLINY
Občiansky výbor MsČ Černová, OZ Černovský chotár, ZŠ A. Hlinku, Farnosť Černová, DHZ Černová, TJ Máj
Turistický oddiel a Cyklisti Černová všetkých srdečne pozývajú na V. ročník Jarného upratovania Černovej
a Čutkovskej doliny.
Zraz je o 09:00 na školskom dvore v Černovej.
Program:
- čistenie Čutkovskej doliny
- vyzbieranie odpadkov pri vstupoch do Černovej
- parkové a kvetinové úpravy
- parky, okolie školy, kostola a cintorína
- vyčistenie studničiek, oprava lavičiek a mostíkov v našom chotári
Základné pracovné náradie si prosím prineste.
Pripravené bude aj občerstvenie.
Ďakujeme za pomoc a tešíme sa na Vašu účasť.
01.05.2019

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

10:00

NA PRVÉHO MÁJA
Pozývame vás na tradičné sadenie mája.
V programe vám priblížime prvomájové zvyky.
Účinkujú: Folklórny súbor Liptov, Detský folklórny súbor Liptáčik, Ženská spevácka skupina FS Liptov a skupina Elišky
Súčasťou programu bude aj slávnostné otvorenie Dní mesta Ružomberok 2019.
01.05.2019

pred Kultúrnym domom v Partizánskej Ľupči

10:00

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
Obec Partizánska Ľupča Vás pozýva na dobročinné komunitné podujatie Zóna bez peňazí.
Cieľom je urobiť radosť darovaním a získaním vecí, ktoré sú ešte v dobrom stave, plne funkčné a použiteľné, ale Vám už
neslúžia a ste presvedčení o tom, že niekoho by mohli potešiť a pomôcť. Priniesť a zároveň odniesť si môžete: dámske,
pánske, detské oblečenie a obuv, potreby pre domácnosť, kuchynské náradie, posteľné prádlo, uteráky, závesy, záclony
a podobne, veci pre radosť ako napr. knihy, hračky, platne, CD, DVD, a všetko, o čom si myslíte, že by mohlo niekomu
poslúžiť, pomôcť a urobiť radosť. Všetky veci, ktoré si na podujatí nenájdu svojho nového majiteľa, budú posunuté ďalej,
prostredníctvom charity budú darované ľuďom v núdzi.
01.05.2019

Vlkolínec

11:00

STAVANIE MÁJOV

Občianske združenie Vlkolínec Vás pozýva na tradičné Stavanie májov.
V programe účinkujú: Milanovci a DFS Belanček
02.05.2019

Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30

ŠKORICOVNÍK VIII.
Literárno - dramatický odbor Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu a Divadelný súbor Fireball vás pozýva na
Škoricovník VIII.: literárny podvečer poézie a prózy popretkávaný spevom, hudbou, tancom a etudami.
Réžia: Anna Mišurová
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
02.05.2019

Kino Kultúra v Ružomberku

17:00

PREZENTÁCIA KNIHY NÁŠ RUŽOMBEROK NA HISTORICKÝCH
POHĽADNICIACH
Vydavateľstvo AntOn Solutions v spolupráci s Mestom Ružomberok a Kultúrnym domom Andreja Hlinku a.s. Vás
pozývajú na prezentáciu novej knižnej publikácie Antonína Hruboňa a Antona Hruboňa Náš Ružomberok na
historických pohľadniciach.
Súčasťou prezentácie bude predaj knihy spojený s autogramiádou.

02.05.2019

Evanjelický kostol v Ružomberku

18:00

STRETNUTIE NAD BOŽÍM SLOVOM
Pozývame vás na ekumenickú bohoslužbu pod názvom „Stretnutie nad Božím slovom“.
Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry 2019 v Ružomberku.
02. - 03.05.2019

priestory JhaZZ v Ružomberku

08:30 – 12:00

DNI OTVORENÝCH DVERÍ U HASIČOV
Centrum voľného času Elán v Ružomberku vás pozýva na Dni otvorených dverí u hasičov.
Dni otvorených dverí sa konajú každoročne pri príležitosti dňa sv. Floriána, ktorý je patrónom všetkých hasičov.
V programe je prehliadka časti hasičskej stanice a ukážky hasičskej a záchrannej techniky.
Sprievodným podujatím je výtvarná súťaž, ktorej témou je zásahová činnosť hasičov.
Oceňovanie víťazov výtvarnej súťaže sa koná práve v rámci dní otvorených dverí dňa 3. mája 2019.
Prosíme skupiny o nahlásenie účasti vopred na tel. č. 0914 335 964.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
03.05.2019

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

14:00

BIBLIA V OBRAZOCH

Pozývame vás na zamyslenia teológa Branislav Kľuska o textoch zo Starého a Nového zákona, v komunikácii
s kolorovanými kresbami Vincenta Hložníka.
Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry 2019 v Ružomberku.
04.05.2019

Stankovany

08:45

JARNÁ OBECNÁ BRIGÁDA
Obec Stankovany a Komisie mládeže, kultúry, vzdelávania a športu v Stankovanoch Vás pozývajú na hromadnú
jarnú obecnú brigádu.
Stretnutie dobrovoľníkov bude o 08:45 hod. pred budovou Obecného úradu v Stankovanoch.
Zabezpečené budú vrecia na odpad, ako aj pracovné rukavice, po skončení brigády bude pripravené občerstvenie. Podľa
predbežného dohovoru sa budú čistiť dve miesta: obecný park a potok v časti Kút.
Prosíme o účasť čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov z radov organizácií, rodín i individuálnych záujemcov, ktorí svojou
činnosťou prispejú k zveľadeniu životného prostredia a priestorov v obci.
Tešíme sa na Vašu účasť a pomocnú ruku.
04.05.2019

Černová a Čutkovská dolina

13:00

SADÍME MY MÁJE
Kultúrny dom Černová, Divadelný ochotnícky súbor Máj, Občiansky výbor mestskej časti Černová a Koliba
u dobrého pastiera vás srdečne pozývajú na tradičné Sadenie mája.
Časový harmonogram:
13:00 Stará Černová
14:00 Nová Černová
15:00 Čutkovská dolina - Koliba u dobrého pastiera
Čaká vás kultúrny program v podaní mladých Černovčanov.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
04.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: LIPTOVSKÉ MINIA_TÚRY
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Inšpirovaní fotografickým cyklom z Liptova, ktorý aktuálne v galérii vystavujeme, si namaľujeme kúsky prírody na čisto
prírodný podklad – kameň. Obľúbené kamienky si môžete doniesť.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 3,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Rezervácie: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
04.05.2019

Café Bar Central v Ružomberku

17:00

RÝCHLE RANDE (SPEED DATING)
Využite jedinečnú príležitosť po prvýkrát v Ružomberku a spoznajte aj vy nových ľudí, ktorí majú záujem
o zoznámenie.
To všetko ponúka speed dating – rýchle rande. Kedy ak nie teraz - ...máj lásky čas!
V 5-minútových osobných rozhovoroch s ostatnými záujemcami o známosť sa môžete dozvedieť čo vás zaujíma, získať
sympatie, prejaviť náklonnosť a možno to práve medzi vami zaiskrí. Tešiť sa môžete na 7 dám a 7 pánov vo veku
20 – 40 rokov.
Nesľubujeme, že nájdete lásku snov, ale ponúkame možnosť spoznať nových ľudí, nájsť si priateľov, zažiť príjemné
zábavné popoludnie a prekonať tak prípadné problémy s nadväzovaním kontaktov a hľadaním niekoho na spoločné chvíle.
Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať na www.oz-rosart.sk. Po odoslaní registračného formulára obdržíte
potvrdzujúci e-mail s ďalšími inštrukciami.
Vstupné dobrovoľné
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

04.05.2019

SM Tanečné štúdio v Ružomberku

19:00

KIZOMBA
Pozývame vás na kurz tanečného štýlu kizomba s Jejée Silva z Portugalska, ale s africkými koreňmi, ktorý prišiel
na Slovensko ako dobrovoľník v rámci projektu Erasmus+.
Kizomba je dnes asi najpopulárnejší tanec pochádzajúci z Angoly. Občas ju volajú aj africké tango a je charakteristická
plynulým krokom v uzavretom držaní, pohodou a relaxom. Bez akýchkoľvek pochybností je to krásny a príjemný tanec
s nádychom zmyselnosti. Príďte si spolu s Jejée a kizombou spríjemniť sobotné popoludnie.
Vstupné dobrovoľné
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
04.05.2019

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

19:00

TANEČNÁ ZÁBAVA
Folklórna skupina Sliačanka Vás pozýva na tanečnú zábavu.
Do tanca hrá: DJ Markus
Vstupné: 2,00€
04.05.2019

Liptovská Štiavnica

21:00

MÁJOVÁ ZÁBAVA
Pozývame vás na Májovú zábavu so super DJ-om Sančom.
S prvým májovým týždňom tu je aj Májová zábava, ktorú tradične organizujú hasiči s mladými z Liptovskej Štiavnice.
Ak je tradičná dedinská zábava to, čo hľadáte, tak určite nemôžete práve túto zábavu zmeškať. Vezmite priateľov a príďte
sa spoločne zabaviť do Liptovskej Štiavnice.
Vstup zdarma
05.05.2019

Liptovské Sliače (Vyšný Sliač)

08:30

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE HASIČSKEJ ZBROJNICE
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovské Sliače Vyšný a Obec Liptovské Sliače Vás pozývajú na slávnostné otvorenie
hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Sliači.
Program:
08:30 Príchod, stretnutie pred reštauráciou Prameň
08:45 Slávnostný sprievod do kostola Dvoch Sŕdc vo Vyšnom Sliači
09:15 Slávnostná svätá omša
10:45 Nástup hasičských jednotiek, príhovory hostí
11:00 Otvorenie a posvätenie hasičskej zbrojnice, prehliadka priestorov
05.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00 – 16:30

HRY U FULLU: I_HRY_SKO
Kreatívne hry pre všetkých 7+.
Radšej používate fantáziu alebo počítate a investujete? Vyberieme vám hru na mieru: Hmatové, sluchové, čuchové pexeso;
Fullacube; Fulladixit; Artinvestori/y; Mozaika; Legopríbeh... U nás sa pohrá každý.
Vstupné: 3,00€
Rezervácie: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
06.05.2019

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
06.05.2019

Materské centrum Nevedko v Ružomberku

16:00

ZÁKLADY ZDRAVÉHO STRAVOVANIA
Materské centrum Nevedko v Ružomberku Vás srdečne pozýva na cyklus prednášok o zdraví pre rodičov i detičky,
tentoraz s témou Základy zdravého stravovania (nielen pre mamičky).
Riešite problém, ako správne stravovať seba, svoju rodinu i deti? Stratili ste sa v mori odporúčanej literatúry a odporúčaní
zdravej výživy? Neviete, čo si kúpiť a ako to uvariť? Prednáška certifikovanej poradkyne pre zdravú výživu Janky Nehajovej
vám pomôže odísť domov s cennými radami a tipmi ako začať alebo sa zorientovať v najsúčasnejšom dianí v oblasti
zdravého stravovania.
Vstupné: 7,00€
Je nutné nahlásiť sa vopred na e-mailovú adresu: a.dobosova@gmail.com.

07.05.2019

Kino Kultúra v Ružomberku

09:00

SLÁVIK SLOVENSKA 2019
Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizuje okresné kolo XXIX. ročníka speváckej súťaže
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019.
Časový harmonogram:
08:00 – 08:30 prezentácia
08:30 – 09:00 otvorenie a organizačné pokyny
09:00 začiatok súťaže
Kategórie:
I. kategória – žiaci nultých a 1. - 3. ročníka ZŠ, žiaci ZUŠ
II. kategória – žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ, žiaci 1. ročníka osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ
III. kategória – žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ, žiaci 2. - 4. ročníka osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ
Podmienky: účastníci okresného kola súťažia s dvomi ľubovoľnými piesňami, ktoré budú obsahovať najmenej dve slohy.
Odporúča sa, aby boli piesne rytmicky rozdielne. Pre všetkých súťažiacich je podmienkou, aby jedna z piesní pochádzala
zo Spevníčka SS 2019. Druhú pieseň si súťažiaci volia podľa vlastného výberu (odporúča sa prihliadať na jej pôvod
z regiónu, ktorý súťažiaci reprezentuje, ale môže byť aj zo spevníčkov vydaných v predchádzajúcich rokoch). Súťažná
pieseň musí mať ľudový pôvod, t.j. nesmie byť umelá, skomponovaná. Súťažiaci musia mať hudobný sprievod pri jednej
z piesní, druhú musia interpretovať bez sprievodu. Tóniny, v ktorých sú piesne v Spevníčku uvedené, nie sú záväzné.
Prihlášky: prihlášku do okresného kola potvrdenú riaditeľstvom školy spolu s hlásením o školskom kole zasielajte do CVČ
Elán najneskôr do utorka 30. apríla 2019 e-mailom (oskenované kvôli podpisom a pečiatke) na adresu
cvcrbkkultura@gmail.com. Prijatie prihlášky bude potvrdené.
Postup do krajského kola: víťazi každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční do 7. júna 2019 v Žiline.
- traja najlepší v každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
07.05.2019

pred pamätnou tabuľou pri Liptovskom múzeu v Ružomberku

13:00

OSLAVY 74. VÝROČIA DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s. a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Ružomberku Vás pozývajú na oslavy 74. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
08.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: ILUSTROVANÝ FOTOALBUM
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Neviete čo s kresbičkami vašich detí? Doneste ich do galérie spolu s rodinnými fotkami. Založíme ilustrovaný, ručne viazaný
/ lepený fotoalbum. Plán B: ilustrujeme, dokresľujeme, dotvárame fotografie nášho vystavujúceho autora.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Rezervácie: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
09.05.2019

Björnsonov dom v Ružomberku

17:00 – 20:00

SMÚTOK, ŽIAĽ A TRÁPENIE
Pozývame vás na etikoterapeutickú prednášku na tému Smútok, žiaľ a trápenie.
Témou prednášky bude ako zvládať tieto pocity a aké dôsledky majú na naše zdravie. Je to 5. prednáška, z cyklu
prednášok v Ružomberku zo základov etikoterapie. Etikoterapia je hlbinná sebapoznávacia metóda. Etikoterapia je cestou
k uzdraveniu tela i duše.
Lektor: Mgr. Vladimír Červenák
Vstupné: 10,00€
Informácie: 0944 358 024 (volať po 16:00), e-mail: asrbk@centrum.sk
10.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: KRAJINA
Ranný ateliér pre dospelých.
Kresba suchým pastelom pod šírym nebom v galerijnej záhrade. Príjemný spôsob, ako si osvojiť perspektívu, proporčné
vzťahy, prácu so svetlom a tieňovanie.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Rezervácie: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
11.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

RUČNE STRUČNE: RECY ŠPERK
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Textilný šperk, v ktorom zužitkujeme, čo nájdeme.
Vstupné: 3,00€
V cene sú materiál, pomôcky a lektor.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Rezervácie: Silvia Ongerová 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

14:30 – 16:30

11.05.2019

Kultúrny dom v Štiavničke

19:00

MÁJOVNÍCKA ZÁBAVA
Májovníci a Dobrovoľný hasičský zbor Štiavnička všetkých srdečne pozývajú na tradičnú májovú zábavu.
Do tanca zahrá hudobná skupina ESO.
Vstupné: domáci vstup zdarma, ostatní 2,00€
12.05.2019

Evanjelický kostol v Partizánskej Ľupči

10:00

SPOMIENKOVÉ SLUŽBY BOŽIE
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánska Ľupča a Obec Partizánska Ľupča vás pozývajú na Spomienkové
služby Božie pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika.
Slávnostným kazateľom bude generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko.
Pri tejto príležitosti bude na mieste bývalého dreveného evanjelického chrámu odhalený obnovený pamätník s novou
bustou generála M. R. Štefánika.
12.05.2019

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Švošove

14:00

DEŇ MATIEK
Obec Švošov organizuje slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek.
V programe účinkujú žiaci základnej školy.
12.05.2019

Kultúrny dom v Bielom Potoku

15:00

DEŇ MATIEK
Kultúrny dom Biely Potok organizuje slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek.
V programe vystúpia žiaci základnej a materskej školy.
12.05.2019

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

15:00

DEŇ MATIEK
Obec Liptovské Sliače a Kultúrne stredisko L. Sliače organizujú slávnostný koncert pri príležitosti Dňa matiek.
V programe účinkujú žiaci základnej školy a hostia.
12.05.2019

Kultúrny dom v Liptovskej Štiavnici

15:00

DEŇ MATIEK
Obec Liptovská Štiavnica organizuje slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek.
V programe vystúpia žiaci základnej školy.
12.05.2019

Kultúrny dom v Černovej

16:00

DEŇ MATIEK
Kultúrny dom Černová organizuje slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek.
V programe vystúpia žiaci základnej a materskej školy a deti z tanečného krúžku.
12.05.2019

Stankovany

DEŇ MATIEK
Obec Stankovany organizuje slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek.
13.05.2019

Synagóga v Ružomberku

09:00 – 12:00

MOZGOVŇA

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku organizuje žiacku konferenciu s názvom Mozgovňa.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
13.05.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV

Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšiu tvorivú dielňu deviateho ročníka Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
15.05.2019

centrum Ružomberka

14:00 – 15:00

SVETOVÝ DEŇ RODINY

Základná škola A. Hlinku v Černovej organizuje pri príležitosti Svetového dňa rodiny podujatie, počas ktorého obdaruje ľudí
v centre mesta malým darčekom.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
16.05.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

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

09:00 - 11:00

16.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

LEP: LEY SKELETTON
Leonard Lofaj je reper, producent a ilustrátor.
Žije na Liptove, má 19 rokov a spoznáte ho pod umeleckým menom Ley Skeletton. V apríli 2019 mu vyšiel jeho debutový
album s názvom Delírium. Chcete ho zažiť a vypočuť si ukážku z jeho tvorby priamo v galérii? Dobre.
Moderuje Mgr. art. Zuzana Hrušková.
Spolupracujeme s Fotobežkou.
Vstupné: 1,00€
Kontakt: 0944 222 474, fotobezka.zuzana@gmail.com
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
16.05.2019

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30 – 20:00

ZUMBASHOW 2019
Pozývame Vás na Zumbashow 2019 s inštruktorkou zumby Renátkou.
Zumba je cvičenie inšpirované latinsko - americkými tancami (salsa, merengue, flamengo, cumbia, reggaeton...).
Info: 0907 393 467, e-mail: proing.tkacova@mail.t-com.sk
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
16.05.2019

Café Bar Central v Ružomberku

18:30

HISPANOFIL CLUB
Pozývame vás na ďalšie stretnutie Hispanofil clubu - na príjemný pokec v španielčine s kávou / čajom v ruke.
Milujete španielčinu, ale chýba vám príležitosť na živú komunikáciu v nej?
Chcete spoznať ľudí z vášho okolia, ktorí sa s vami budú radi rozprávať po španielsky v príjemnej, priateľskej atmosfére pri
šálke kávy?
Zaujímajú vás hispánske krajiny?
Ak máte 3 x áno, tak príďte, čakáme práve na vás.
Hispanofil Club chce v Ružomberku odštartovať tradíciu stretnutí, na ktorých môžete spoznať a vyspovedať španielsky
hovoriacich cudzincov, ktorí žijú medzi nami, niečo sa dozvedieť o krajine odkiaľ pochádzajú a potom sa porozprávať
o všeličom, čo vás zaujíma.
Veľa zaujímavého a podnetného sa dozviete, ak prekonáte prípadný strach z úrovne vašej španielčiny, otvoríte sa pre nové
a nepoznané a prídete medzi nás.
Hovoríme len po španielsky!
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
17.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:00

IV. TANEC S ELÁNOM
Centrum voľného času Elán vás pozýva na IV. ročník nesúťažnej tanečnej prehliadky Tanec s Elánom.
Časový harmonogram:
14:00 prezentácia a priestorové skúšky
16:00 začiatok podujatia
Charakter podujatia: nesúťažná tanečná prehliadka je určená pre tanečné krúžky ZŠ a CVČ okresu Ružomberok – rôzne
vekové kategórie, rôzne tanečné štýly. Ide o prezentáciu krúžkov, ktoré sa tancu nevenujú na profesionálnej úrovni, a majú
záujem prezentovať sa na verejnosti.
Účasť: malé formácie, tanečné skupiny
Tanečná plocha: javisko
Vstup zdarma
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
17.05.2019

Synagóga v Ružomberku

17:00 – 20:00

ČO JE OZAJSTNÝ POKROK?
Pozývame vás na prednášku Emila Páleša na tému Psychologický rozmer ekonomiky a prepojenie sveta do celku.
Ľudstvo robí jeden pokrok za druhým, ale konečný cieľ - šťastie mu stále uniká. Svetové javy sú cez človeka, cez ľudskú
psychiku previazané do celku ako spojené nádoby. Čisto vonkajšie, technické opatrenia bez mravnej ašpirácie prinášajú
progres vždy za cenu regresu v inej oblasti. Trvalý, udržateľný pokrok spočíva v pokroku hodnôt a môže napredovať len
v celkovej rovnováhe. Všetky jednostranné programy vrhajú spoločnosť do cyklov a nakoniec sa menia na ilúzie.
Emil Páleš charakterizuje svoju prácu ako sofiológiu, čo je úsilie o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu
a zmyslovej skúsenosti). Premosťuje vedu, umenie a náboženské tradície, hľadá zlaté zrná pravdy v starej múdrosti.
Vstupné: 5,00€ (predpredaj), 7,00€ (na mieste)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
17.05.2019

ZA BRÁNAMI MÚZEA

Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum vás pozýva na výchovno - vzdelávacie podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com

18.05.2019

Chalúpkovo v Liptovskej Štiavnici

09:00 – 18:00

TRHY A DEŇ DETÍ
Chalúpkovo pozýva všetky deti a rodičov na skvelý program plný zábavy.
Tešiť sa môžete napríklad na: stánky s remeselníkmi a výrobcami, kontaktnú ZOO pre zvieratká, skvelé pochúťky typické
pre trhy, skákací nafukovací hrad, maľovanie na tvár, rôzne animácie a hry
S nami určite nezmoknete! Pripravili sme sa aj na to, ak by bolo zlé počasie a vy ostanete úplne suchí.
18.05.2019

Amfiteáter Markuška v Lúčkach

14:00

DETSKÝ MAJÁLES
Združenie rodičov a priateľov školy v spolupráci s obcou Lúčky vás pozýva na Detský majáles.
V programe podujatia bude stavanie a zdobenie mája, policajti, hasiči, záchranári, súťaže, odmeny, medaily pre deti, zábava
a občerstvenie.
O 20:00 hod. bude zábava pre dospelých.
18.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00 – 22:00

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na podujatie Noc múzeí a galérií.
Tešiť sa môžete na vernisáž výstavy, tvorivé dielne, divadelné predstavenie, inscenované čítanie a virtuálnu realitu.
Program:
17:00 Písmenková dielňa // Maľovanie na tvár
Tvorivé dielne, na ktorých sa pred vernisážou ozdobíme vlastnoručne vyrobenými písmenkovými šperkami a keďže sme
v galérii, tak sa aj trochu vymaľujeme.
18:00 Osmijankova literárna záhrada
Vernisáž interaktívnej literárno - výtvarnej výstavy s originálnymi ilustráciami Martiny Matlovičovej a Vlada Krála.
V Osmijankovej literárnej záhrade rastú vzácne exempláre knihokvetov a neobyčajné stromy – Rozprávkovník Kristy
Bendovej, Šifrovník na odkliatie princeznej, Fantazmagorika knihoplodá, Osmimetrovnica kráľovská, veršoplôtiky Tomáša
Janovica, Miroslava Válka, Pavla Országha Hviezdoslava i záhradný Peliešok. Je to záhrada nekonečná, vedie z nekonečna
do nekonečna.
18:30 Hravo čítame s Osmijankom
Inscenované čítanie rozprávok z Osmijankovej kapsičky. O sedemhlavej žirafe, O veľmi vzácnej lampe a aj jedna hudobná
rozprávka, ktorá dodá Noci múzeí a galérií strašidelnú príchuť.
Rozprávky Kristy Bendovej v podaní Elišky a Juraja Sadílekovcov.
19:30 Jean Favoritka
Divadlo (nielen) pre deti. Dojemné rozprávanie o priateľstve, dôvere aj ješitnosti a tiež o veľkej láske k cyklistike. Hrdinom
je opravár bicyklov, ktorým rozumie telom i dušou, no predsa len skrýva jedno veľké tajomstvo.
Súbor Gasparego zinscenoval príbeh jedného z najvýznamnejších francúzskych humoristov a ilustrátorov J. J. Sempého.
Scenár a réžia: Ján Mikuš // Dramaturgia: Jana M. Hanzelová // Texty piesní: Ján Mikuš a kol. // Hudba: Ľudmila Klimková //
Scéna a bábky: Eva Dudzíková // Hrajú: Ľubomír Raši a Stanislav Štofčík
Vstupné: 2,00€
20:30 – 22:00 Zázraky na počkanie
Tvorivá ochutnávka virtuálnej reality s premietaním.
Aktéri ako umelci tvoria v paralelnej realite, diváci uvidia, čo vzniká v neviditeľnom priestore. Ponúkame tak trochu zázraky!
Vstupné: 3,00€ pre aktívneho účastníka virtuálneho tvorenia.
Limitovaný počet miest. Rezervácie: jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
Vstupné: 1,00€ platí na tvorivé dielne, vernisáž, inscenované čítanie a pre divákov na virtuálnu realitu.
Detský návštevník, ktorý prinesie knihu so svojim najobľúbenejším hrdinom, má vstup na uvedené podujatia zdarma
(knihu krátko vystavíme a pri odchode vrátime).
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
21.05.2019

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

19:00

KVÍZOVÝ VEČER

Čajovňa Relax Club vás pozýva na dynamický kvíz, organizovaný plne elektronicky, ktorý Vás udrží v napätí po celý večer.
Ak ste súťaživý a máte okolo seba priateľov, s ktorými si trúfate "zaútočiť" na najvyššie priečky, je toto priestor presne pre
Vás.
Štartovné / osoba: 4,00€ (malé občerstvenie v cene)
Max. počet súťažiacich v jednom tíme: 5
Je nutná registrácia vopred tel. č.: 0905 660 778
22.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: UBYTOVÁVAME CELOROČNE
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
V našej galérii býval Ľudovít Fulla a stále tu bývajú jeho obrazy a kresby. Ubytujeme aj vaše hračky, ak im u nás postavíte
dom/ček.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Rezervácie: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11

22.05.2019

Tanečná sála Dance Galaxy v Ružomberku

17:00 – 18:30

FREESTYLE V GALAXY
Poďte si s nami zatancovať, Freestyle pre všetkých tanečníkov aj netanečníkov.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
22.05.2019

Reštaurácia Čierny kameň v Ružomberku

18:00

CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL CESTOU NECESTOU
Čierny kameň vás pozýva na cestovateľský festival Cestou necestou.
Cestovateľský pankáč Filip porozpráva o Indii a stretnutí s Dalajlámom, ako to vyzerá v meste duchov v Pripjati sa dozvieme
od Katky a navštívime aj nádhernú perlu Afriky Ugandu a aj jej ohrozené horské gorily.
Program:
18:00 - 19:00 Filip Jánošík Lehotský - Jánošík na úteku v šialenej Indii
Filip je hudobník a cestovateľský pankáč a porozpráva nám o svojej inšpiratívnej ceste po Indii, o tom, ako sa mu Dalajláma
posťažoval, že v chrámoch v Lhase sú vraj záchody strašne ďaleko od chrámu, ako sa mu po 10 dňoch v kláštore podarilo
premeškať vysvätenie za budhistu v sprche, a aj o tom, ako býval u bollywoodskej hviezdy počas jej veľkej kino-premiéry.
19:10 - 20:10 Katarína Lučajová - Černobyľ a mesto duchov Pripjať
S partiou kamarátov sme sa vydali zažiť netradičný víkend do ukrajinskej metropoly - Kyjeva, kde na nás okrem turistických
miest a pamiatok čakalo mnoho netradičných zážitkov. Jedným z nich bola aj exkurzia do Černobyľu, mesta, kde sa
26. apríla 1986 akoby navždy zastavil čas. Išlo o najhoršiu jadrovú haváriu v histórií ľudstva, ktorá zmenila mnoho životov
a na tisícky rokov kontaminovala rozsiahlu oblasť Ukrajiny. Ulice desaťročia opusteného mesta a okolitých dedín
v súčasnosti lákajú čoraz viac turistov či fotografov, naopak mnohých ešte aj dnes myšlienka návštevy tejto oblasti zaplaví
obavami, no a ja vás zoberiem priamo tam.
20:20 - 21:30 Marek Chomist - Uganda, perla Afriky
Je ťažké slovami opísať krásu srdca rovníkovej Afriky, dych berúcu Ugandu. Magickosť tejto krajiny spočíva v neuveriteľnej
rozmanitosti živočíšnej ríše,v pestrej škále rastlinných druhov pokrývajúcich savanu, tropické pralesy, sopky
a v neposlednom rade taktiež z veľhôr, ktorých štíty sú celoročne pokryté ľadovcom. Idylická atmosféra slnkom zaliatej
savany zo stádami slonov, žiráf, antilop a byvolov je dokonale doplnená majestátnym revom levov a škrekotom hyen.
Pozorovanie najväčšieho a zároveň najvzácnejšieho ľudoopa, horských goríl, je naveky zapísané v knihe môjho života.
Vitajte v perle Afriky, kde pred tisícročiami zastal čas, vitajte v Ugande!
Vstupné: 6,00€ (predpredaj), 7,00€ (na mieste, podľa kapacity), 5,00€ (na poslednú prezentáciu)
24.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: PLENÉR
Ranný ateliér pre dospelých.
Zachytenie dojmu z krajiny a svetlo v nej rozvíjali realistickí aj impresionistickí krajinári. Je na vás, ku komu sa pridáte.
Inšpiráciu môžete čerpať aj priamo z moderny v dielach Ľudovíta Fullu. Plenér je realizovaný v galerijnej záhrade technikou
akrylu.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Rezervácie: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
24.05.2019

Solid Club v Ružomberku

21:00

WASTED: RADIKAL CHEF, FOBIA KID
Solid Club vás pozýva na Wasted party.
Vystúpia: Radikal Chef, Fobia Kid a hostia.
Radikal je šéf. V decembri 2017 vydal album Freeride 2, patrí medzi najprogresívnejších interpretov na scéne. To ísté sa dá
povedať aj o jeho albumoch, ktoré svojím "new school" zvukom získavajú čoraz väčšiu pozornosť publika. Wasted 3 sa
nesie v znení tretieho sóloveho albumu s názvom Freerid3. Pripravte sa na show plnú vody a energie, nikto neprežije...
Fobia Kid je jeden z najvýraznejších raperov zastupujúci mladú krv. Svojou lyrikou a špecifickým flowom zaujal celú scénu.
Aktuálne vydal svoj debutový album Garáž, ktorý už netreba predstavovať.
Vstupné: 8,00€ / 9,00€
24. - 25.05.2019

Vodný park Bešeňová

KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V RELAXAČNÝCH
SAUNOVÝCH RITUÁLOCH
V Bešeňovej sa bude konať kvalifikácia na Majstrovstvá sveta v relaxačných saunových rituáloch - Aufguss-WM.
Súťažiť sa bude ako v individuálnych, tak aj v tímových saunových rituáloch. Predstavia sa saunamasteri z celého
Slovenska. Víťazi postúpia priamo na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v Holandsku. Tešiť sa môžete na bohatý
piatkový a sobotný program saunových rituálov.
Okrem súťažných rituálov sa môžete tešiť aj na sprievodný program v saunovom svete Harmónia. Peelingy, metličkové
procedúry, množstvo stánkov so sauna produktami a hlavne vynikajúce jedlo v podaní skvelého Ivana Rusinu známeho
tiež zo šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. Príďte si vychutnať jeho špeciality, ktoré bude pripravovať v záhrade
saunového sveta.

24. - 26.05.2019

Hrabovo

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA RÁDIOM RIADENÝCH PLACHETNÍC
TRIEDY NSS
Klub lodných modelárov Likavka, Klub modelárov Ružomberok a Centrum voľného času Elán vás pozývajú
na Otvorené Majstrovstvá Slovenska rádiom riadených modelov plachetníc triedy NSS s medzinárodnou účasťou.
Program:
Štvrtok 23.05.2019
Príchod súťažiacich, voľné rozplavby, stavba trate
Piatok 24.05.2019
07:00 - 09:00 Prezentácia
09:30 Privítanie súťažiacich a rozprava
10:00 Štart prvej rozplavby
12:00 Obedňajšia prestávka
13:00 Štart ďalších rozplavieb
16:30 Štart do poslednej rozplavby dňa
18:00 Posedenie pri táboráku
Sobota 25.05.2019
10:00 Štart prvej rozplavby
12:00 Obedňajšia prestávka
13:00 Štart do ďalších rozplavieb
16:30 Ukončenie rozplavieb a voľný program s ukážkami rôznych modelov lodí, áut, lietadiel, ktoré si prinesú a predvedú
aj diváci
Nedeľa 26.05.2019
09:00 Štart prvej rozplavby
12:00 Obedňajšia prestávka
13:00 Štart do ďalších rozplavieb
15:00 Ukončenie rozplavieb
15:30 Vyhlásenie víťazov podľa jednotlivých kategórií NSS
Kategórie:
NSS modely postavené zo stavebníc alebo lode spustené na vodu po roku 1950
NSS H A modely historických plachetníc s trojuholníkovými plachtami
NSS H B modely historických plachetníc so štvoruholníkovými plachtami
NSS H C modely historických plachetníc s priečnymi rahnovými plachtami
Do prihlášky na súťaž je potrebné uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, názov klubu, meno modelu, kategóriu, celkový
počet osôb pre potreby zabezpečenia obedov a pohostenia. Prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 20.05.2019.
Pravidlá suťaže: Súťaží sa podľa pravidiel NAVIGA.
Pravidlá hodnotenia: Spoločný štart všetkých kategórií. Podľa počtu prihlásených sa bude súťažiť v kategóriách NSS.
Jedna rozplavba na 5 okruhov (podľa poveternostných pomerov sa počet okruhov upraví po odplávaní prvého kola).
Po preplávaní cieľom prvej lode v rozplavbe, ukončia rozplavbu všetky lode, tie ktoré neabsolvovali plný počet okruhov,
bude im k dosiahnutému času v rozplavbe pripočítaný priemerný čas na jeden okruh, násobený počtom neabsolvovaných
okruhov v rozplavbe.
Štartovné: Neplatí sa.
V prípade nepriaznivého počasia si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu programu súťaže.
Sprievodné akcie: Ukážky lodných modelov rôznych kategórií plávajúcich aj stacionárnych, predvádzanie automobilových
rc modelov, leteckých modelov.
Info: K. Kossuth 0905 531 739
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
25.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: EKO TAŠKA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Poslúžia nám staré rifle. Striháme a zošívame.
Vstupné: 3,00€
V cene sú materiál, pomôcky a lektor.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Rezervácie: Silvia Ongerová 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
28.05.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

MÚZEUM PRE SENIOROV

09:00 - 11:00

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

29.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:00 – 17:30

KULTÚRNE OCHUTNÁVKY: TURECKO II.
Kultúrny workshop pre mladých nielen vekom.
Vydajte sa na potulky do krajiny polmesiaca, kde sa spája európska a ázijská civilizácia. Objavte rozmanité kultúrne zákutia
Turecka s Talhom Yalçinelim. Cestovateľské poznávanie doplní o zážitok umelecký – svojím graffiti umením zaostrí nielen
vaše zrakové, ale i hmatové zmysly. S túlavými topánkami si odnesiete aj kreatívne vyŽIŤie.
Vstupné: 1,00€
Kontakt: andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11
30.05.2019

centrum Ružomberka

17:00

POTULKY MESTOM: SAKRÁLNE PAMIATKY RUŽOMBERKA
Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov a Informačné centrum Ružomberok
vás pozývajú na besedu a potulku na tému Sakrálne pamiatky Ružomberka.
Diskusia je súčasťou série besied a prehliadok Ružomberka s názvom Potulky mestom.
Moderátorka a sprievodkyňa: Miriam Považanová
Vstup zdarma
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
30.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: KING SKATE
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu King Skate.
Komunitné premietanie dokumentárneho filmu so skejtbordistami a všetkými so zmyslom pre adrenalín.
Český dokument o fenoméne skateboardingu v ČSSR 70. a 80. rokov 20. storočia. Slovami režiséra Šimona Šafránka, „film
o partii ľudí, ktorá si za železnou oponou vytvorila vlastný slobodný svet plný nekonečnej energie, radosti, adrenalínu,
priateľstva a hudby“ alebo archívne zábery dnes už kultovej skateboardingovej komunity, v príbehoch zlámaných kostí
a divokej jazdy uprostred komunizmu.
Réžia: Šimon Šafránek / 2018, 80 min., ČR
Vstupné: 1,00€
Kontakt: andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11
31.05. - 01.06.2019

Námestie A. Hlinku v Ružomberku

XXXIII. RUŽOMBERSKÝ JARMOK
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. a Mesto Ružomberok vás pozývajú na XXXIII. Ružomberský jarmok.
Pripravený je aj bohatý kultúrny program a tombola.
Program:
Piatok 31.05.2019
15:00 Slávnostné otvorenie Jarmoku
15:30 Ľudová hudba Martinky Bobáňovej
16:30 Fidlikanti
18:00 Ludo Kuruc Band "Najväčšie hity Karola Duchoňa"
20:00 Desmod
22:00 Monkey Business
Sobota 01.06.2019
09:00 Vitajte na Jarmoku
11:30 Chodúľové divadlo "O čertoch, vodníkoch a podvodníkoch"
12:30 Ľudová hudba Tomáša Uličného
13:30 Tombola
14:30 Kéfas
15:30 Traky
17:00 Heľenine oči
Moderuje: Rastislav Pertzian (Rádio Liptov)
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
31.05.2019

Námestie A. Hlinku 14 v Ružomberku

JARMOČEK
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na dopoludňajšiu prezentáciu školy na výtvarnom jarmočku.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
01.06.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

RUČNE STRUČNE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Info: 044/245 21 11

14:30 – 16:30

02.06.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00 – 16:30

HRY U FULLU
Kreatívne hry pre všetkých 7+.
Info: 044/245 21 11

DIVADLO
DIVADLO
07.05.2019

Kino Kultúra v Ružomberku

16:30

ČIERNE ZRKADLO
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku a Divadelný súbor Fireball vás pozývajú na divadelné podujatie
(absolventské predstavenie literárno - dramatického odboru) s názvom Čierne zrkadlo: Je v nás iba tma?
Program divadelných predstavení:
TROCHU ČAJU MILOSTIVÁ PANI
Príbeh dvoch sestier zapletených do pavučiny, kde vládne šikana a bezmocnosť.
KONSKÉ PRIEZVISKO
Komédia plná humoru a gegov, ktorú píše sám život... Autorský scenár podľa poviedky A. P. Čechova.
STALO SA TO NA MURÁNI
Divadlo poézie, kde ženský vtip prevládne moc.
PEZACHSON
Príbeh chlapca, ktorý hľadá priaťeľstvo a lásku.
Réžia predstavení: Anna Mišurová
Vstupné: 2,00€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
15.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:30

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
Muzikálový príbeh Radošinského naivného divadla a SĽUKu zo života Milana Rastislava Štefánika.
Na motívy pôsobivých životných príbehov, ale aj svojej hry Generál (2004) napísal Stanislav Štepka novú verziu javiskovej
inscenácie o životnom osude veľkej, ak nie kľúčovej osobnosti novodobej slovenskej histórie Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi pod názvom Malý veľký muž. Autor v hre sleduje život kľúčovej osobnosti Československa od jeho narodenia
v Košariskách koncom 19. storočia až po jeho mýtickú smrť v roku 1919. Predstavíme jeho rodinné a vidiecke prostredie,
pobudneme s ním na štúdiách v Prahe, začneme spoznávať jeho vedeckú a hvezdársku prácu v Paríži i na Mont Blancu,
jeho dotyky s vedou i so ženami, veľkú Štefánikovu túžbu lietať, objavovať, cestovať, ale hlavne snívať o slobodnej vlasti.
Predstavíme jeho vedecké i nevídané vojenské aktivity počas prvej svetovej vojny, ktoré mu nakoniec priniesli mimoriadne
významnú hodnosť francúzskeho generála.
Tento veľký príbeh o hľadaní hviezd a nenaplnenej lásky, plný vizionárskych snov a ľudských dotykov uvádza Radošinské
naivné divadlo v tvorivej spolupráci s tanečníkmi a hudobníkmi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v choreografii
Ladislava Cmoreja. Radošinské naivné divadlo v tomto projekte zastupujú okrem autora hry a textov piesní Stanislava
Štepku, autor hudby Juraj Haško, hudobné aranžmány Stanislav Palúch, scénograf František Lipták, kostýmová výtvarníčka
Katarína Hollá, producent Ladislav Hubáček a režisér Ondrej Spišák.
Hrajú: Ondrej Hraška, Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Simona Miháliková, Mária Knoppová, Mojmír Caban,
Jozef Adamčík, Csongor Kassai alebo Samuel Spišák, Vladimír Svítek a členovia SĽUK-u.
Vstupné: 25,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
18.05.2019

Čajeň Relax Club v Ružomberku

20:00

BLIŽŠIE OD TEBA
Občianske združenie RosArt a Ružomberské divadlo RosaThea vás pozývajú na reprízu svojej najnovšej
divadelnej inscenácie Bližšie od teba.
Divadelná hra „Blízko od teba“ dáva nahliadnuť do štyroch životov - štyria ľudia, štyri vzťahy a nekonečno podôb lásky,
túžby a zrady. Súčasná hra s nebezpečnou presnosťou odkrýva tajomstvá správania sa mužov a žien v partnerských
vzťahoch. Možno až sarkastický a cynický pohľad na súčasnú anatómiu vzťahov je však zrkadlom nášho vnímania
a prežívania sveta, ktorý žijeme. Večný konflikt míňajúcich sa trajektórií ženských snov a mužských túžob, či mužských
nárokov a ženských potrieb. Vášeň v kontraste s túžbou po intimite, hľadanie pravdivého citu v zápase s dráždivosťou
zakázanej lásky, kontrast požiadaviek ega s túžbou po nehe a pocite bezpečia.
Vhodné pre divákov od 18 rokov. V predstavení sa fajčí.
Osoby a obsadenie: Anna: Ivet Kloptová, Alica: Vanesa Jambrozyová, Dan: Jozef Košík, Larry: Jakub Janíček
Realizačný tím
Réžia: Marianna Stančoková, Dramaturgia: Marianna Stančoková, Scenár: Patrik Marber, Kostýmy: Ivet Kloptová,
Videoart a soundart: Jakub Pišek, Scénografia: Marianna Stančoková / Jakub Pišek, Technická spolupráca: Július Stančok,
Preklad: Miroslav Beblavý
Vstupné: 3,00€

KONCERTY
04.05.2019

Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

HUDBA U FULLU: ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÉ DUO
Občianske združenie Simach Art vás srdečne pozýva na koncert z cyklu Hudba u Fullu.
Účinkuje: Československé komorné duo (Pavel Burdych - husle, Zuzana Berešová - klavír)
Koncert z tvorby slovenských skladateľov pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.
Program:
Peter Machajdík: 1-9-1-8
Mikuláš Moyzes: Polonéza
Milan Novák: Šesť miniatúr
Eugen Suchoň: Fantázia, op. 7
+ skladby žiakov ZUŠ Ľudovíta Fullu
Projekt podporili SOZA a Hudobný fond.
Vstupné: 4,00€ / 3,00€ (študenti, dôchodcovia a ZŤP)
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
05.05.2019

Synagóga v Ružomberku

18:00

MÁJOVÉ NOCTURNO
Pozývame vás na koncert študentov a pedagógov Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
a Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu.
Koncert bude venovaný životnému jubileu ružomberského rodáka Pavla Kršku. V programe bude uvedený výber
z autorových vokálnych a inštrumentálnych diel.
Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry 2019.
Vstupné dobrovoľné
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
12.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:00

KONCERT VENOVANÝ MATKÁM
Občianske združenie Ružomberčan a Nadácia Supra Vás pozývajú na Koncert venovaný matkám.
Účinkujú: Dalibor Janda s dcérou Jiřinou Annou
Voľné vstupenky na podujatie si môžete vyzdvihnúť v kancelárii OZ Ružomberčan a v Informačnom centre
Ružomberok na základe predloženia Členskej karty OZ Ružomberčan.
14.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

GALAKONCERT ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na záverečný Galakoncert všetkých odborov.
Koncert sa uskutoční pri príležitosti 65. výročia založenia školy.
Vstupné: 2,00€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
19.05.2019

Kostol sv. Juraja v Likavke

17:00

III. MEMORIÁL LEOPOLDA ŠIDU: ORGANOVÝ KONCERT S. ŠURINA
Pozývame vás na III. ročník organového koncertu: Memoriál Leopolda Šidu.
Poslucháči memoriálového koncertu sa môžu tešiť na vystúpenie popredného slovenského organistu, pedagóga,
organizátora organových festivalov a skladateľa Stanislava Šurina, ktorý prijal pozvanie na toto podujatie.
Stanislav Šurin študoval na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na VŠMU v Bratislave
u profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera v Grazi. S orchestrom Slovenskej filharmónie uviedol
niekoľko skladieb pre organ a orchester. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, v Kanade
a na Tchajwane. V rokoch 1991 - 1995 bol organistom Dómu sv. Martina v Bratislave. Účinkoval na mnohých mediálnych
prenosoch bohoslužieb, vrátane inaugurácií slovenských prezidentov a návštev pápeža Jána Pavla II. Je zakladateľom
a organizátorom organových festivalov. Je zakladateľom a predsedom Bachovej spoločnosti na Slovensku a členom
Európskej konferencie cirkevno - hudobných asociácií (CEDAME). Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách
historických a pri stavbách nových organov (napr. Slovenská filharmónia, Katedrála sv. Martina v Bratislave, Katolícka
univerzita Ružomberok). Venuje sa aj kompozícií. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické
texty, piesní na texty slovenských a francúzskych básnikov (predovšetkým Miroslava Válka). V roku 2016 mu bola udelená
cena Fra Angelica za prínos do umenia.
Koncert je venovaný spomienke na organistu, dirigenta, pedagóga a zanieteného propagátora cirkevnej hudby na
Slovensku Leopolda Šidu.
Vstupné dobrovoľné

20.05.2019

Synagóga v Ružomberku

18:00

BONBON TRIO
Pozývame vás na koncert dievčenského hudobného zoskupenia BonBon Trio.
Dievčatá hrajú piesne z parížskych kaviarní, plné emócií a silných melódií. V ich repertoári sú aj svetové hity upravené do
tejto podoby od umelcov ako napríklad Édith Piaf, Yann Tiersen (Amélia z Montmartru), Juliette Gréco, Beatles, Queen,
Michael Jackson, Nat King Cole, Sting, Astor Piazzolla, Goran Bregović a ďalších.
Účinkujú:
Petra Humeňanská, spev (SND, RND, Superstar, Elledanse, Družina)
Katarína Kozelková, violončelo (SND, Letné Shakespearovské Slávnosti)
Marcela Vilhanová, akordeón, saxofón (Sto Múch, RND, SND, Letné Shakespearovské Slávnosti)
Vstupné: 12,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
23.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

ZÁVEREČNÉ PREDSTAVENIE TO ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na záverečný koncert tanečného odboru.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
24.05.2019

Synagóga v Ružomberku

17:00

III. MÁJOVÉ SPIEVANKY
Občianske združenie Belanček a DFS Belanček vás srdečne pozývajú na III .ročník podujatia Májové spievanky.
Účinkujú: DFS Belanček, ĽH Zázrivá, DFS Zázrivček, Fsk Kyčera zo Zázrivej a fujaristi
Vstupné dobrovoľné
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
25.05.2019

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

BOWELFUCK, INSISTENT, THORWALD, ATARAXIA

Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Bowelfuck (grind / CZE), Insistent (grind core / CZE),
Thorwald (grind-death / Košice) a Ataraxia (hardcore-grind / Ružomberok).
26.05.2019

Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

HUDBA U FULLU: CLUSTER ENSEMBLE
Občianske združenie Simach Art vás srdečne pozýva na koncert z cyklu Hudba u Fullu.
Účinkuje: Cluster Ensemble (Šiller & Király)
Na koncerte zaznie hudba 20. a 21. stroročia.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
28.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30

ZÁVEREČNÝ KONCERT ŽIAKOV 4. ROČNÍKA ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu vás pozýva na záverečný koncert žiakov 4. ročníka primárneho vzdelávania.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
28.05.2019

Aula Katolíckej univerzity v Ružomberku

17:30

MAČKA VO VRECI

Súkromná základná umelecká škola Dotyk vás pozýva na záverečný koncert.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
30.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

GALAXY SHOW
Tanečný klub Dance Galaxy vás pozýva na záverečný koncert.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
24.09.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

RICHARD MÜLLER, MICHAEL KOCÁB, ONDŘEJ SOUKUP:
ŠANSÓNY A INÉ PIESNE
S tohtoročným projektom "Šansóny a iné piesne” precestuje Richard Müller spolu s hosťami Michaelom Kocábom
a Ondřejom Soukupom celé Slovensko a Česko.
Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka / Horáček, s tematicky nosným
albumom V penziónu svět, na ktorom v roku 1988 exceloval okrem iných interpretov Richard Müller aj Michael Kocáb.
V programe zaznejú menej hrávané piesne z diskografie R. Müllera, ako aj overené hity v skvelých aranžmánoch špičkovej
sprievodnej skupiny.
Vstupné: 27,00€ / 25,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
28.02. - 12.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

JÁN ĎURINA – HORAL
Talentovaného slovenského fotografa, ktorý žije v Berlíne, predstavujeme cyklom fotografií z rokov 2016 - 17.
Jeho diela sú expresívne a melancholické zároveň; sú zrkadlom autorových senzuálnych i mentálnych pocitov a prežívaní.
Sú snahou o porozumenie sebe samému, ale aj o vzájomné porozumenie s okolitým svetom; prírodným i ľudským.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€
06.04. – 01.05.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

XXXIV. STROM

XXXIV. medzinárodný salón ekologickej fotografie.
Vstupné: 1,50€
24.04. – 30.05.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

PRÍRODA A JEJ OCHRANA V PRIEREZE A ČASE
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
30.04. – 31.05.2019

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

SLOVO V OBRAZE – OBRAZ V SLOVE
Pozývame vás na výstavu významného slovenského výtvarníka, Jozefa Vydrnáka, s názvom „Slovo v obraze
– Obraz v slove“.
Výstava predstavuje celkom osobitú grafickú tvorbu autora, v ktorej slovo vytvára vizuálny obsah.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 30.04.2019 o 14:00 hod.
Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry 2019 v Ružomberku.
30.04. – 31.05.2019

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH
Pozývame vás na výstavu Misia v kontextoch a súvislostiach, ktorá sa koná pri príležitosti 1150. výročia smrti
sv. Cyrila.
Výstava vám predstaví sakrálne kultúrne pamiatky 9. - 12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom
a Juhomoravskom kraji. Prostredníctvom veľkoformátových reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov
približuje známe i menej známe kultúrno - historické objekty spojené s cyrilo - metodskou misiou a počiatkami kresťanstva
na našom území. Pre návštevníkov je pripravený i videodokument zachytávajúci etapy mapovania, na výstave
prezentovaných kultúrno - historických objektov. Autorom ilustrácií a grafickej úpravy je výtvarník Jozef Vydrnák, sprievodné
texty napísali Mgr. Igor Zmeták, PhD. a PaeDr. Jiří Jilík.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 30.04.2019 o 14:00 hod.
Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry 2019 v Ružomberku.
09. – 22.05.2019

Synagóga v Ružomberku

VÝSTAVA MATURITNÝCH PRÁC ŽIAKOV ŠÚV
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku vás pozýva na výstavu najlepších maturitných prác svojich žiakov.
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Štvrtok 09.05.2019 o 15:30 hod. vernisáž
Piatok 10.05.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 15.05.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 17.05.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 22.05.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné: na vernisáž vstup voľný, ďalšie dni: 0,50€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
18.05. - 07.07.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA
Interaktívna literárno - výtvarná výstava s čitárňou.
Vzácne exempláre knihokvetov a neobyčajné stromy – Rozprávkovník Kristy Bendovej, Šifrovník na odkliatie princeznej,
Fantazmagorika knihoplodá, Osmimetrovnica kráľovská, veršoplôtiky Tomáša Janovica, Miroslava Válka, Pavla Országha
Hviezdoslava i záhradný Peliešok
Vernisáž výstavy sa uskutoční 18.05.2019 o 18:00 hod.
Spolupracujeme s Osmijanko, n.o.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€

30.05. – 26.06.2019

Synagóga v Ružomberku

FULLOVA PALETA 2019
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na výstavu prác z výtvarnej súťaže Fullova paleta 2019.
Vernisáž spojená so slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže sa uskutoční 30.05.2019 o 16:00 hod.
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Štvrtok 30.05.2019 o 16:00 hod. vernisáž
Piatok 31.05.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 05.06.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 07.06.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 12.06.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 14.06.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 19.06.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 21.06.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 26.06.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné: na vernisáž vstup voľný, ďalšie dni: 0,50€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

ŠPORT
04.05.2019

Areál ZŠ Zarevúca v Ružomberku

09:00

II.BEŽECKÉ KRITÉRIUM NA ZŠ ZAREVÚCA
Pozývame vás na II. ročník bežeckého kritéria na ZŠ Zarevúca.
Časový rozpis pretekov:
08:00 prezentácia v priestore štartu/cieľa
09:10 štart pretekov deti
10:00 štart pretekov hoby a dospelí
10:30 vyhlásenie výsledkov deti
12:30 vyhlásenie výsledkov dospelí
13:00 vyhlásenie výsledkov RBL 2018
14:00 ukončenie pretekov
Prezentácia: V deň pretekov v areáli ZŠ Zarevúca v Ružomberku v čase od 08:00 hod. Prezentácia končí 30 minút pred
štartom príslušnej kategórie.
Registrácia online na http://www.ruzomberokvpohybe.sk/registracia/.
Štartovné:
Pre online prihlásených:
- do 03.05.2019 4,00€
- v prípade online prihlásených v termíne od 28.04. do 03.05.2019 neposielajte peniaze za štartovné prevodom, ale uhraďte
zvýhodnenú cenu 4,00€ priamo v deň pretekov pri prezentácii.
Vaša registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku na účet. Rozhodujúci je deň, kedy bude platba pripísaná
na účet. Pri platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu „meno, priezvisko a rok narodenia“
Platobný účet: IBAN: SK59 8330 0000 0022 0147 2716
Po pripísaní správnej sumy štartovného na účet bude registrovanej osobe zaslané na poskytnutú e-mailovú adresu
Potvrdenie o registrácii.
Prihlásení na mieste: v deň pretekov je cena štartovného 5,00€
Vyzbierané štartovné bude použité na podporu a rozvoj ďalších podujatí Ružomberskej Bežeckej Ligy.
Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane, štartovné neplatia.
Ceny: Prví traja pretekári v kategóriách od deti 3 budú vyhlásení a obdržia vecné ceny a diplomy. Kategórie deti 1 a 2
dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých pretekárov tombola.
Trať: Všetky kategórie pretekajú na tartanovom okruhu 225 m v areáli ZŠ Zarevúca.
Počas pretekov je pripravený program pre deti a mládež. Preteky sa organizujú za každého počasia a v prípade
nepriaznivého počasia je pripravený program pre deti a mládež v telocvični.
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2019.
Informácie: Michal Lazár 0905 873 692, Ján Lubelec 0903 945 159, Ľuboslav Palguta 0910 555 117
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
05.05.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

15:00

MFK RUŽOMBEROK – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
7. kolo nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
07.05.2019

Lisková

BEH OSLOBODENIA
Obec Lisková organizuje Beh oslobodenia detí základnej a materskej školy.

10:00

11.05.2019

Areál bývalého autokempingu Liptovská Osada

11:00

SOBOTA V ŤAHU
Obec Liptovská Osada organizuje podujatie s názvom „Sobota v ťahu".
Čo sa za týmto čudným názvom skrýva? Ide o preteky športuchtivých psovodov a ich štvornohých parťákov. Keďže
organizátori chceli zorganizovať preteky vhodné pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie, zámerne ich nedefinujú ako
canicross alebo dogtrekking. Myšlienka spočíva v tom, že pretekár prekoná trať podľa vlastného uváženia s ohľadom na
svoju výkonnosť a výkonnosť psa. Práve preto pre pretekárov pripravili trate dve. Dlhá – súťažná trať (18 km) je pripravená
pre tých, ktorý majú chuť skutočne pretekať, teda prejsť či prebehnúť trať v čo najkratšom čase. Krátka – nesúťažná trať (9
km) je určená pre všetkých, ktorý chcú stráviť deň v krásnej slovenskej prírode v spoločnosti svojich štvornohých miláčikov a
ostatných milovníkov psíkov.
Celý výťažok z konania pretekov bude totiž venovaný občianskemu združeniu Centrum nájdených zvierat Ružomberok, inak
povedané – Ružomberskému útulku.
Prezentácia pretekárov od 08:00 do 10:30 hod.
Štart dlhej – súťažnej trate (18 km): 11:00 hod.
Štart krátkej – nesúťažnej trate (9 km): 11:30 hod.
Vyhodnotenie: v priestoroch štartu a cieľa po dôjdení posledného pretekára (15:00 – 16:00 hod.)
Štartovné:
- vopred najneskôr do 07.05.2019 minimálne* 5,00€ - priamy dar pre o.z. Centrum nájdených zvierat Ružomberok
- na mieste v deň konania akcie minimálne* 7,00€ - priamy dar pre o.z. Centrum nájdených zvierat Ružomberok
Spôsob platby: na mieste v hotovosti alebo vopred na účet o.z. Centrum nájdených zvierat Ružomberok SK46 3100 0000
0043 2003 1509 – pri platbe na účet je potrebné do správy pre prijímateľa napísať svoje meno, priezvisko a slovo „štartovné"
Súťažné kategórie (iba dlhá trať):
Juniori (spoločne chlapci aj dievčatá) - roky narodenia 2001 a mladší
Mladší muži - roky narodenia 2002 – 1979
Starší muži - roky narodenia 1978 a starší
Mladšie ženy - roky narodenia 2002 – 1979
Staršie ženy - roky narodenia 1978 a staršie
Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť kategórie v deň konania pretekov podľa účasti pretekárov.
11.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

13:00

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KULTURISTIKE, FITNESS A
MODELINGU
Česko - Slovenský magazín kulturistiky, fitness a športu vás pozýva na Majstrovstvá Slovenska v kulturistike,
fitness a modelingu.
Časový harmonogram:
08:30 - 10:00 Registrácia pretekárov
13:00 Začiatok súťaže
Kategórie ženy: Šport model, Bikiny model junior do 23 rokov, Bikiny model open, Bikiny nad 35 rokov, Toned figure,
Athletic figure, Trained figure
Kategórie muži: Muži junior do 23 rokov, Masters nad 40 rokov, Masters nad 50 rokov, Telesne postihnutý,
Men bermudy, Men fitness WFF
Kulturistika bez obmedzenia váhy: Men 4: max 165 cm, Men 3: max 172 cm, Men 2: max 179 cm, Men 1: nad 179 cm
Klasická kulturistika: (Výška mínus 100 + 6 kg) (179 cm - 100 = 79 + 6 kg = max váha 85 kg)
- Men 4: max 165 cm, Men 3: max 172 cm, Men 2: max 179 cm, Men 1: nad 179 cm
Vstupné: 10,00€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
15.05.2019

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

08:00 – 13:00

X.GYMNASTICKÝ DEŇ

Odbor RTVŠ Akcent M pri KLVV organizuje X. ročník Gymnastických dní.
Prihlášky a informácie: Mgr. Janka Fričová 0905 153 147, e-mail: fricova.janka@pobox.sk
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
18.05.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

MFK RUŽOMBEROK – DAC DUNAJSKÁ STREDA
9. kolo nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€

17:00

24.05.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

10:45

CHESSFEST 2019: MAJSTROVSTVÁ SR DRUŽSTIEV MLADŠÍCH ŽIAKOV
2019 V RAPID ŠACHU
Šachový klub Ružomberok z poverenia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu usporiada Majstrovstvá
Slovenskej republiky 2019 v Rapid šachu družstiev mladších žiakov.
Časový plán:
09:00 – 10:30 prezentácia
10:45 – 11:00 slávnostné otvorenie
11:00 – 17:00 7 kôl turnaj družstiev
cca 17:00 vyhlásenie výsledkov
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický, MBA, tel.: +421 907 390 407, e-mail: marek@sachrbk.sk
Garant podujatia: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Záštita turnaja: Ing. Erika Jurinová – predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja
Garant za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor, prezident SŠZ
Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach, tempo hry 2 x 15 minút + 5
sek. bonus/ťah. O poradí rozhoduje počet zápasových bodov (3, 1, 0), počet partiových bodov, Cut Buchholz bez výsledku 1
najslabšie umiestneného družstva.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ so zaplateným členským príspevkom na daný kalendárny rok najneskôr v deň
začatia turnaja. Štvorčlenné družstvo musí byť zložené z hráčov narodených v roku 2007 a neskôr, s povinnou účasťou
minimálne jedného dievčaťa. V každom družstve môže byť jeden náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden
hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na základe písomného súhlasu materského klubu. V
zmysle bodu 5.4 súťažného poriadku družstiev sa do tohto limitu hráčov CIS Premium členovia nezapočítavajú. Družstvo,
ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané v
každom zápase. Rozdiel ratingov medzi hráčmi nesmie byť o 201 a viac v neprospech vyššie umiestneného hráča. Osobné
koeficienty hráčov sa uvádzajú v poradí FIDE rapid, FIDE štandard, národný OK.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé tri družstvá.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 20.05.2019 pomocou registračného formulára na www.100.sachrbk.sk.
Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností.
Vklad: 12,00€ za družstvo /občerstvenie, upomienkový predmet/
Číslo účtu: SK74 1100 0000 0080 1002 7633
Variabilný symbol: ID klubu prípadne informácia ku platbe.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
24.05.2019

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

19:00

II.NOČNÝ BEH
Pozývame vás na II. ročník Nočného behu.
Informácie: Ľ. Kubáň 0905 202 840
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
25.05.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

10:40

CHESSFEST 2019: MAJSTROVSTVÁ SR CHLAPCOV A DIEVČAT V
RAPID ŠACHU
Šachový klub Ružomberok z poverenia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu usporiada Majstrovstvá
Slovenskej republiky 2019 chlapcov a dievčat v Rapid šachu v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16 a 20 rokov.
Časový plán:
09:00 – 10:30 prezentácia
10:40 – 10:55 slávnostné otvorenie
11:00 – 17:00 7 kôl turnaj jednotlivcov
cca 17:00 vyhlásenie výsledkov
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický, MBA, tel.: +421 907 390 407, e-mail: marek@sachrbk.sk
Garant podujatia: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Záštita turnaja: Ing. Erika Jurinová – predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja
Garant za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor, prezident SŠZ
Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl, resp. kruhový (podľa počtu prihlásených v kategórii) podľa
pravidiel FIDE pre Rapid šach, tempo hry 2 x 15 minút + 5 sek. bonus/ťah. O poradí jednotlivcov rozhoduje: Body, Cut-1
Buchholz, Buchholz, FIDE progres, počet výhier. Kategórie CH12, CH14, CH16, CH20, D12, D14, D16, D20 budú započítané
do FIDE Rapid.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ, vrátane CIS Premium členov so zaplateným členským príspevkom na daný
kalendárny rok najneskôr v deň začatia turnaja.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. V kategórii D20 a CH20 pre prvých
troch finančné ceny. V rámci kategórie 8-ročných budú vyhodnotené aj kat. D6 a CH6.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 20.05.2019 pomocou registračného formulára na www.100.sachrbk.sk.
Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Vklad: 6,00€ za hráča na účet /občerstvenie, suvenír/ Číslo účtu: SK74 1100 0000 0080 1002 7633
Variabilný symbol: ID klubu alebo hráča, prípadne informácia ku platbe.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

26.05.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

09:40

CHESSFEST 2019: MAJSTROVSTVÁ SR V RAPID ŠACHU DRUŽSTIEV
STARŠÍCH ŽIAKOV
Šachový klub Ružomberok z poverenia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu usporiada Majstrovstvá
Slovenskej republiky 2019 v Rapid šachu družstiev starších žiakov.
Časový plán:
08:30 – 09:30 prezentácia
09:40 – 09:50 slávnostné otvorenie
10:00 – 16:00 7 kôl turnaj družstiev
cca 16:00 vyhlásenie výsledkov
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický, MBA, tel.: +421 907 390 407, e-mail: marek@sachrbk.sk
Garant podujatia: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Záštita turnaja: Ing. Erika Jurinová – predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja
Garant za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor, prezident SŠZ
Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach, tempo hry 2 x 15 minút + 5
sek. bonus/ťah. O poradí rozhoduje počet zápasových bodov (3, 1, 0), počet partiových bodov, Cut Buchholz bez výsledku 1
najslabšie umiestneného družstva.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ so zaplateným členským príspevkom na daný kalendárny rok najneskôr v deň
začatia turnaja. Štvorčlenné družstvo musí byť zložené z hráčov narodených v roku 2003 a neskôr, s povinnou účasťou
minimálne jedného dievčaťa. V každom družstve môže byť jeden náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden
hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na základe písomného súhlasu materského klubu. V
zmysle bodu 5.4 súťažného poriadku družstiev sa do tohto limitu hráčov CIS Premium členovia nezapočítavajú. Družstvo,
ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané v
každom zápase. Rozdiel ratingov medzi hráčmi nesmie byť o 201 a viac v neprospech vyššie umiestneného hráča. Osobné
koeficienty hráčov sa uvádzajú v poradí FIDE rapid, FIDE štandard, národný OK.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé tri družstvá.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 20.05.2019 pomocou registračného formulára na www.100.sachrbk.sk.
Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Vklad: 12,00€ za družstvo /občerstvenie, upomienkový predmet/
Číslo účtu: SK74 1100 0000 0080 1002 7633
Variabilný symbol: ID klubu prípadne informácia ku platbe
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

TURISTIKA
04.05.2019

OTVORENIE CYKLISTICKEJ SEZÓNY 2019 NA CYKLOKORYTNIČKE
Pozývame vás na Otvorenie cyklistickej sezóny 2019, ktorú otvoríme spoločnou jazdou po CykloKorytničke.
Zraz bude o 09:00 pri vstupnej bráne CykloKorytničky v Ružomberku /koniec Šoltésovej ulice – smer Banská Bystrica/.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.
04. - 08.05.2019

SPLAV MALÉHO DUNAJA
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje splav Malého Dunaja na úseku Nová Dedinka – Topoľníky.
Informácie: Mišík 0905 297 685
11.05.2019

Hubová

REGIONÁLNE KOLO PRETEKOV V TURISTICKOM ORIENTAČNOM BEHU
Turistický klub Tramp Hubová organizuje Regionálne kolo pretekov v turistickom orientačnom behu.
Informácie TK Tramp Hubová: Ižo 0910 170 579
Informácie KST Ružomberok: Mišík 0905 297 685
12.05.2019

PRECHÁDZKY OKOLÍM: BEŽAN
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje prechádzku v okolí Liptovských Sliačov vhodnú pre každého.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Kolčák 0907 332 359

12.05.2019

VEĽKÁ RAČA 1236 m (Kysucká vrchovina)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup cez Kykulu na Veľkú Raču.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Hatňanková 0908 943 658
19.05.2019

PRECHÁDZKY OKOLÍM: VRÁTNA SKALA

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje prechádzku v okolí Liptovských Sliačov vhodnú pre každého.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Kolčák 0907 332 359
25.05.2019

KRÍŽNA 1574 m (Veľká Fatra)

Klub slovenských turistov Ružomberok vás pozýva na 56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Lupták 0948 223 458
02.06.2019

Likavka

XXXVI. BICYKLUJE CELÁ RODINA
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok organizuje XXXVI. ročník cykloturistického zrazu Bicykluje celá rodina.
Informácie: Fajta 0907 227 379

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

