PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

S EPTEMBER 201 9
KINO KULTÚRA
Eurokino uvádza:
Štvrtok 29.8. o 17:30 hod.
Piatok 30.8. o 20:00 hod.
Sobota 31.8. o 19:15 hod.
Nedeľa 1.9. o 17:15 hod.
Pondelok 2.9. o 19:00 hod.
CEZ PRSTY /PŘES PRSTY/
Príbeh filmu sa odohráva na beach volejbalových ihriskách, ale nielen na nich.
Linda /P. Hřebíčková/ a Pavla/ D. Nesvačilová/ sú parťáčky, ktoré obetujú plážovému volejbalu všetko.
Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak trochu začali tikať biologické hodiny a s priateľom Hynkom
/V. Dyk/ chce čo najskôr otehotnieť. To staršia, slobodná a bezdetná Linda nechápe...
Réžia: P. Kolečko
Komédia, športový, 101 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 29.8. o 19:45 hod.
Nedeľa 1.9. o 19:30 hod.
Streda 4.9. o 17:30 hod.
ANNA
Za okúzľujúcim pôvabom Anny, parížskej top modelky, sa skrýva tajomstvo, vďaka ktorému
sa ocitne v centre nebezpečnej operácie, rozohranej špičkovými agentmi súperiacich tajných
služieb.
Film je strhujúca a nervy drásajúca jazda plná prekvapivých zvratov, vášnivých vzťahov a dych berúcej
akcie.
Réžia: L. Besson, hrajú: S. Luss, H. Mirren, L. Evans, C. Murphy...
Akčný, thriller, 118 min., MP15+, FR, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 31.8. o 17:00 hod.
Nedeľa 1.9. o 15:00 hod.
PLAYMOBIL VO FILME /PLAYMOBIL: THE MOVIE/
Dobrodružstvo sa práve začína!
Prvý filmový príbeh populárnej detskej stavebnice. História hračiek siaha do roku 1974, kedy sa na trh
dostali prvé tri postavičky.
Rodinný, animovaný, 99 min., U, FR/DE, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Utorok 3.9. o 19:00 hod.
FABRIKA /THE FACTORY/
Schátraná továreň na okraji provinčného ruského mesta.
Keď majiteľ Kalugin - miestny oligarcha - oznámi, že továreň je v bankrote, skupinka zamestnancov,
ktorí niekoľko mesiacov nedostali výplatu, ho unesie a žiada výkupné. Vedie ich tajomný Alexej,
ktorého motívom nie je obyčajná lúpež. Kaluginovi súkromní bodyguardi a neskôr polícia obkľúčia
budovu. Zamestnanci sú v pasci, hodiny tikajú a situácia sa komplikuje...
Réžia: J. Bykov
Krimi, dráma, thriller, 109 min., MP15+, Ru/ Fr/ Arm., ČT, 2D projekcia/4€/3€

Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 4.9. o 20:00 hod.
DEVÄŤDESIATE /MID 90s/
Príbeh trinásťročného Stevieho, pre ktorého je útekom z reality jeho skateboardová komunita
kamarátov.
Americké predmestie 90-tych rokov. Stevie tu žije so svojou matkou, ktorá ho vychováva sama a jeho
agresívnym bratom. Netúži po ničom inom, iba utiecť a tak si zaobstará skateboard a pridáva sa
k skupine skejterov.
Hrajú: S. Suljic, L. Hedges, K. Waterstone, O. Prenatt...
Dráma, 90 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/4€/3€
Štvrtok 5., piatok 6., pondelok 9. a utorok 10.9. o 19:00 hod.
Sobota 7.9. o 19:45 hod.
Nedeľa 8.9. o 19:15 hod.
TO KAPITOLA 2 /IT: CHAPTER TWO/
Buď pritom keď TO skončí.
V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa do mesta Derry vracia zlo a členovia Klubu
núl budú musieť opäť spojiť svoje sily na mieste, kde sa to všetko začalo.
Od hrôzostrašných udalostí ubehlo 27 rokov. Členovia Klubu núl sa rozišli a žijú si vlastné životy. Mike
ako jediný ostal v rodnom meste a je nútený zvolať ostatných členov klubu späť do Derry, kde budú
spoločne opäť čeliť zlu.
Réžia: A. Muschietti, hrajú: J. McAvoy, J. Chastain, B. Skarsgård, B. Hader, S. Lillis, F. Wolfhard...
Horor, 165 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 7.9. o 15:00 hod.
LEVÍ KRÁĽ /THE LION KING/
Walt Disney uvádza nové spracovanie legendárneho príbehu.
V africkej savane sa narodí malý Simba, syn levieho kráľa Mufasu. Malý princ zbožňuje svojho otca
a postupne sa učí, ako sa stať dobrým panovníkom. Nie každý v kráľovstve je však jeho príchodom
nadšený. Mufasov brat Scar, ktorý mal byť pôvodne následníkom, má vlastný temný plán, ako sa dostať
na trón... Levia skala sa stane svedkom súboja plného intríg, ktorý sa končí tragédiou a Simbovým
vyhnanstvom. Rodinný, animovaný, 120 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Sobota 7.9. o 17:30 hod.
CEZ PRSTY /PŘES PRSTY/
Príbeh filmu sa odohráva na beach volejbalových ihriskách, ale nielen na nich.
Linda /P. Hřebíčková/ a Pavla/ D. Nesvačilová/ sú parťáčky, ktoré obetujú plážovému volejbalu všetko.
Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak trochu začali tikať biologické hodiny a s priateľom Hynkom
/V. Dyk/ chce čo najskôr otehotnieť. To staršia, slobodná a bezdetná Linda nechápe...
Réžia: P. Kolečko
Komédia, športový, 101 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 8.9. o 15:15 hod.
TOY STORY 4
Kovboj Woody vždy dobre vedel, čo je zmyslom jeho života.
A tým bolo starať sa a chrániť jeho dieťa, či už to bol chlapček Andy alebo dievčatko Bonnie.
Keď však Bonnie prinesie do svojej izby novú hračku, ktorú volá "Vidlík", otvori sa Woodymu a jeho
verným kamarátom úplne nový veľký svet.
Rodinný, animovaný, 100 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 8.9. o 17:15 hod.
LOLI PARADIČKA
Východ. Láska. Peňeži.
O láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska. Smiešno - smutný príbeh o nádeji a trpkosti
života. Keď sa Milan, jarmočný predavač cukroviniek dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy,
pretože bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed...
Réžia: R. a V. Staviarsky, hrajú: M. Iľkanin, K. Mitrášová, M. Soltész, K. Stražanová...
Romantická komédia, 89 min., MP12+, SK, OV, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Streda 11.9. o 19:00 hod.
AFRIKA NA PIONIERI
Prvý slovenský motorkársky road movie o ceste piatich Slovákov naprieč africkým kontinentom.
Všetko to začalo nevinným výletom, keď sme po strednej škole vyrazili na pionieroch prvýkrát na cestu
okolo Slovenska. Každý rok sme toho chceli vidieť viac a tak sme si pomaly plnili sny. Po deviatich
rokoch sa nám na pionieroch podarilo prejsť naprieč celým africkým kontinentom a z našej doposiaľ
najnáročnejšej cesty natočiť celovečerný film.
Réžia: M. Slobodník
Dokumentárny, 107 min., MP15+, Sk, OV, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 12.9. o 17:30 hod.
Pondelok 16.9. o 19:30 hod.
SKUTOK SA STAL
Dokumentárny film ponúkne pohľad a mapovanie slovenskej minulosti cez konkrétny príklad
najväčšej spoločenskej kauzy 90-tych rokov cez príbeh troch kamarátov - Oskara Fegyveresa,
Róberta Remiáša a Petra Tótha.
Skutok sa stal je silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie slovenským divákom aj nové a dôležité
súvislosti a odhalenia. Film pojednáva aj o tom, ako to bolo naozaj s únosom prezidentovho syna,
vraždou Róberta Remiáša a kauzou Technopol. A o tom, čo s tým má Marián Kočner.
Réžia: B. Berezňáková
Dokument, 82 min., MP12+, SR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 12. a sobota 14.9. o 19:15 hod.
Nedeľa 15.9. o 19:00 hod.
STEHLÍK /THE GOLDFINCH/
Príbeh ukradnutého života.
Theodore – „Theo“ Decker mal 13 rokov, keď mu zabili mamu počas bombového útoku v Metropolitnom
múzeu umenia. Tragédia mu úplne zmenila život, ktorý sa od tej chvíle zmenil na nekonečnú cestu
smútku a viny, znovuzrodenia a vykúpenia, ale aj lásky.
Réžia: J. Crowley, hrajú: A. Elgort, S. Paulson, A. Barnard, N. Kidman...
Dráma, 149 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 13. a nedeľa 15.9. o 16:45 hod.
Sobota 14.9. o 15:00 hod.
HODINÁROV UČEŇ
Rozprávka o láske, ktorú ani čas nezastaví.
Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu Rodovít a Rodovoj a ich sestra, zlá
sudička Zlotica. Kým Rodovít s Rodovojom želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje chudobu
a nekonečné strasti. Čie proroctvo bude silnejšie?
Réžia: J. Rudolfová, hrajú: M. Balcar, D. Droppová, V. Preiss, É. Bandor, V. Neužil...
Hraná rozprávka, 102 min., MP, ČR/SK, SD, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 13.9. o 19:00 hod.
TO KAPITOLA 2 /IT: CHAPTER TWO/
Buď pritom keď TO skončí.
V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa do mesta Derry vracia zlo a členovia Klubu
núl budú musieť opäť spojiť svoje sily na mieste, kde sa to všetko začalo.
Od hrôzostrašných udalostí ubehlo 27 rokov. Členovia Klubu núl sa rozišli a žijú si vlastné životy. Mike
ako jediný ostal v rodnom meste a je nútený zvolať ostatných členov klubu späť do Derry, kde budú
spoločne opäť čeliť zlu.
Réžia: A. Muschietti, hrajú: J. McAvoy, J. Chastain, B. Skarsgård, B. Hader, S. Lillis, F. Wolfhard...
Horor, 165 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Sobota 14.9. o 17:15 hod.
KTO JE ĎALŠÍ? /WHO’S NEXT?/
Stať sa to môže každému! Kto je ďalší?
Film inšpirovaný tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady.
Internet hlavných hrdinov priviedol až na hranicu života a smrti.
1. Reperka Aless čelila útokom kyberšikany.
2. Oleg a Vadim sú najznámejší rooftopperi na svete. Ich slávu zatieňuje iba krásna Angela.
3. Dievča dotlačené do bezvýchodiskovej životnej situácie už nevie ako ďalej.
Réžia: M. Drobný, hrajú: A. Caparelli, B. Caspe, A. Nikolau, A. Sonnberger, P. Brajerčík,
S. Staško, V. Raskalov...
Thriller, 90 min., MP12+, SR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 15.9. o 15:00 hod.
LABKOVÁ PATROLA /PAW PATROL/
Viac ako hračka... Je to tvoj najlepší kamarát.
V Adventure Bay sa schyľuje k veľkej udalosti. Neohrozená Labková patrola totiž zažije svoje najnovšie
a špeciálne dobrodružstvo v kinách na veľkom plátne. Chlapec Ryder a jeho psí záchranársky tím
predstavia výnimočné dlhé epizódy, v ktorých bude mať svoje miesto a dôležitú úlohu každý z členov
skupiny a jeho zvláštne schopnosti. Teda požiarnik Marshall, technik Rubble, policajt Chase, mechanik
Rocky, vodný záchranár Zuma i letecká záchranárka Skye.
Animovaný, rodinný, 66 min., U, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Pondelok 16.9. o 18:00 hod.
SVETOZÁR STRAČINA
Výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“ zaradeniu.
Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal autentický folklór. Skladateľ, ktorého hudobné kompozície
nadchýnajú aj tých, ktorí sa folklóru vyhýbajú. Zanechal po sebe ohromné dielo a nezameniteľný odkaz,
ktorý nemá nasledovníkov. Stračina ostáva rébusom, ktorého hľadanie tajničky pokračuje.
Réžia: P. Barabáš, hrajú: J. Dubovec, O. Elschek, J. Kubánka...
Dokumentárny, 68 min., MP12+, SR, 2D projekcia/4€/3€
Eurokino uvádza:
Utorok 17.9. o 19:00 hod.
BEATS
Príbeh o priateľstve, vzdore a neodolateľnej sile mladosti.
Rok 1994, malé mesto v strednom Škótsku.
Najlepších kamarátov Johnna a Spannera spája od detstva pevné puto. Keď sa ocitnú na prahu
dospelosti, ich životné cesty sa rozdelia: Johnno sa aj s rodinou sťahuje do peknej štvrte iného mesta
a Spanner musí čeliť neistej budúcnosti v zapadákove. Ale blížiace sa leto bude iné – ako pre nich, tak
pre celú krajinu – Británia zažíva explóziu free party scény a zrod najväčšieho kontrakultúrneho hnutia
mládeže v tej dobe.
Réžia: B. Welsh
Dráma, hudobný, komédia, 101 min., MP15+, GB, ČT, 2D projekcia/4€/3€
Eurokino uvádza:
Streda 18.9. o 19:00 hod.
SPITFIRE
Hovorilo sa o ňom, že je to dokonalá krása. Lenže táto krása vedela zabíjať.
Impozantný, veľký príbeh o vízii, odhodlaní a odvahe, o lietadle, ktoré vzniklo zo súťaživosti v období,
keď sa schyľovalo k vojne, jeho kvalita sa ocenila v boji a stalo sa jednou z najslávnejších stíhačiek na
svete. Príbeh lietadla Spitfire, ktorý zmenil svetové dejiny, vyrozprávajú poslední doteraz žijúci veteráni
II. svetovej vojny. Dokumentárny film ohromí fantastickými zábermi z vtáčej perspektívy nakrútenými
špičkovým leteckým kameramanom i vzácnymi digitálne upravenými záznamami z búrlivých 40. rokov,
keď bola táto stíhačka bezkonkurenčne kráľom nebies...
Réžia: D. Fairhead, A. Palmer
Dokument, 99 min., MP12+, GB, ČT, 2D projekcia/4€/3€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Štvrtok 19./2D a pondelok 23.9./2D o 16:45 hod.
Piatok 20.9./2D o 17:00 hod.
Sobota 21.9./2D o 15:00 hod
Nedeľa 22.9./3D o 16:30 hod.
ANGRY BIRDS VO FILME 2 /THE ANGRY BIRDS MOVIE 2/
Nepriateľov si drž blízko. Red, Bomb a Chuck sa vracajú v pokračovaní populárnej rozprávky.
Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov existuje aj záhadný tretí ostrov,
ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých novú hrozbu. Ak sa chcú ochrániť, musia sa odvekí súperi
spojiť a spolupracovať. Z najhorších nepriateľov je tak ešte horší tím...
Réžia: T. Van Orman
Animovaný, rodinný, komédia, 96 min., MP,USA, SD, 2D projekcia/5€/4€,3D projekcia/6€/5€
Štvrtok 19., pondelok 23. a utorok 24.9. o 19:00 hod.
Sobota 21.9. o 19:15 hod.
AD ASTRA
Astronaut putuje na koniec slnečnej sústavy, aby našiel svojho otca a odhalil tajomstvo, ktoré
ohrozuje život na našej planéte.
Pri tom odhaľuje tajomstvá, ktoré spochybňujú podstatu ľudskej existencie a naše miesto vo vesmíre.
Réžia: J. Gray, hrajú: B. Pitt, L. Tyler, T. L. Jones, D. Sutherland, R. Negga, K. Elise...
Sci-fi, 115 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 20.9. o 19:15 hod.
Sobota 21.9. o 17:00 hod.
Nedeľa 22.9. o 19:00 hod.
RAMBO: POSLEDNÁ KRV /RAMBO: LAST BLOOD/
Zostáva ešte jeden boj.
Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do kín John Rambo v podaní S. Stalloneho. Piatym dielom sa
uzavrie takmer štyridsať rokov dlhý príbeh legendárnej akčnej postavy. Po neľútostných bojoch v džungli
a púšti sa dej zavŕši tam, kde sa v snímke Prvá krv začal. Doma v Amerike. Nakoniec ho aj tu dobehne
minulosť. Rambo bude nútený oprášiť svoje schopnosti a vydať sa na cestu krvavej pomsty.
Réžia: A. Grunberg, hrajú: S. Stallone, P. Vega, J. Cosio, Y. Monreal...
Thriller, akčný, 100 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 21.9. o 14:15 hod.
Nedeľa 22.9. o 15:00 hod. – slávnostná projekcia za účasti tvorcov filmu, s režisérkou Nasťou
Beliaeva, herečkou J. Oľhovou a s detskými hercami z Ružomberka
SOŇA MÁ RADA, SOŇA NEMÁ RADA
Neobyčajný príbeh o malom dievčati, ktoré sa nevie dočkať svojich narodenín a o jej veľkom sne...
Detský, rodinný, 15 min., MP, Rusko/SR, SV, 2D projekcia/vstupné dobrovoľné
Eurokino uvádza:
Streda 25.9. o 18:30 hod.
POMAĽOVANÉ VTÁČA /NABARVENÉ PTÁČE/
Film nakrútený podľa svetového bestselleru J. Kośinského.
Svetlo je vidieť len v tme.
Sugestívna a znepokojivá metafora o tom, ako vojna plodí zlo, ktoré sa v človeku objavuje
a ostáva bez ohľadu na to, kto na akej strane barikády stojí. Zasahuje všetko a všetkých
bez rozdielu. Čierno - biela snímka nakrútená na 35mm film hovorí o bezprostrednom vzťahu medzi
hrôzou a krutosťou na jednej strane a nevinnosťou a láskou na strane druhej. Príbeh desaťročného
chlapca, ktorého rodičia posielajú k tete na ukrajinský vidiek, aby ho tým ochránili pred nástrahami vojny.
Réžia: V. Marhoul, hrajú: P. Kotlár, U. Kier, M. Doležalová, Z. Stellan, S. Skarsgård...
Dráma, 169 min., MP18+, ČR/SR/Ukrajina, ST, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Štvrtok 26.9. o 17:30 hod.
Sobota 28. a nedeľa 29.9. o 19:00 hod.
CASINO.SK
Život je jediná hra, ktorú si nevyberáš sám.
Ústrednou témou filmu nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a hráčom pokru,
ale aj príbehy z vonkajšieho sveta – hra ako životný pocit daný človeku od narodenia.
Réžia: J. Sabol, hrajú: T. Brodská, P. Kříž, R. Luknár, M. Majeský, Z. Kanócz...
Dráma, 107 min., MP15+, SR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Štvrtok 26.9. o 19:45 hod.
Pondelok 30.9. o 19:30 hod.
NECH JE SVETLO
Príbeh otca, ktorého syn je členom polovojenskej mládežníckej skupiny. Všetko sa zvrtne, keď
sa chlapec zapletie do šikanovania a usmrtenia spolužiaka.
Milan (40) má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka. Počas návštevy doma
cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej skupiny. Chlapec
je zapletený do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu
s manželkou Zuzkou pri tom začnú zisťovať skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine, o sebe
samých a aj o spoločenstve okolo seba.
Réžia: M. Škop, hrajú: M. Ondrík, F. Beleš, Z. Konečná, Ľ. Paulovič, K. Kormaňáková, M. Dušanič...
Dráma, 97 min., MP15+, SR/ČR, 2D projekcia/4€/3€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 27.9. o 17:00 hod.
WEBSTEROVCI 2: ZO ŽIVOTA PAVÚKOV
Spoznajte ich nové príbehy, ktoré ste ešte nevideli.
V pásme zo šiestich nových príbehov Websterovcov objavíme nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale
najmä skutočnú silu rodiny, ktorú spája. A budú aj karamelové muchy!
Réžia: K. Kerekesová
Animovaný, rodinný, 66 min., MP, SR/PL, SV, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 27.9. o 18:30 hod.
TO KAPITOLA 2 /IT: CHAPTER TWO/
Buď pritom keď TO skončí.
Horor, 165 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 28. a nedeľa 29.9. o 16:45 hod.
ANGRY BIRDS VO FILME 2 /THE ANGRY BIRDS MOVIE 2/
Nepriateľov si drž blízko. Red, Bomb a Chuck sa vracajú v pokračovaní populárnej rozprávky.
Animovaný, rodinný, komédia, 96 min., MP,USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Utorok 1.10. o 19:00 hod.
DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU /A RAINY DAY IN NEW YORK/
New York je romantický...
Dvaja mladí ľudia prichádzajú do New Yorku na víkend. Nečakajú však, že zlé počasie sa im postará
o sériu prekvapivých dobrodružstiev. Nová romantická komédia v réžii filmového mága W. Allena.
V hlavných rolách sa predstavia T. Chalamet, E. Fanning, J. Law, S. Gomez, L. Schreiber.
Komédia, 92 min., MP12+,USA, ČT, 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
31.08.2019

Vlkolínec

11:00

ROZLÚČKA S LETOM A SPOMIENKA NA SNP VO VLKOLÍNCI
Občianske združenie Vlkolínec, Mesto Ružomberok a Občianske združenie Vlkolínsky odboj vás pozývajú na
Rozlúčku s letom a Spomienku na Slovenské národné povstanie vo Vlkolínci.
Program:
11:00 Položenie venca k pamätnej tabuli padlým Vlkolínčanom
11:30 Spomienky pani Kamanovej na SNP
12:00 Občerstvenie vo dvore galérie
12:30 Premietanie vojenských filmov natočených vo Vlkolínci
O dobrú náladu sa postarajú Lúčanskí hudci.
Sprievodné podujatie: výstava vojenských zbraní a techniky zo súkromných zbierok
31.08.2019

Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej

12:00

REMESELNÉ POPOLUDNIE V LUDROVEJ
Pozývame vás na vernisáž autorských diel Štefana Pudiša a prezentáciu remeselných zručností.
Uvidíte ručnú výrobu papiera, rezbárstvo, drôtovanie, výrobu sviečok, včelárenie, hrnčiarstvo, modrotlač, vyšívanie,
háčkovanie, zdobenie medovníkov a vypaľovanie do dreva.
O občerstvenie v podobe chutného gulášu, chladeného piva a kofoly bude postarané.
Pre deti bude k dispozícii atraktívna detská nafukovacia šmýkačka.
31.08.2019

Likavka (škvárové ihrisko)

13:00

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity v spolupráci s PZ Likava Choč vás pozývajú na akciu
Rozlúčka s prázdninami.
Program:
- Hasiči: ukážka hasičskej techniky
- Kynológia: ukážky práce so psom, výchova a rozličné triky
- Občerstvenie, guláš
- Strelecké preteky zo vzduchovky, prehliadka trofejí poľovnej zveri, aktivity a odmeny pre deti, skákací hrad
31.08.2019

ihrisko vo Valaskej Dubovej

13:00

DEŇ OBCE VALASKÁ DUBOVÁ 2019
Obec Valaská Dubová vás pozýva na tohtoročný Deň obce Valaská Dubová.
Pripravený je pre vás bohatý program a atrakcie.
Tento rok sa predstavia: FS Choč, FS Sliače, FS Ostrô, FS Mlynová, Ľudová hudba Lúžňan, skupina Plamene,
skupina Targo a na záver od 19:00 skupina Ploštín Punk.
Skupina Targo pôsobí od roku 1997, žáner: rock, revival. Založili a udržiavajú festival Rockový záber.
Skupina Ploštín Punk pôsobí od roku 1992, žáner: folk, punk. Účinkovali v relácii Slovenskej televízie Pesničkári slovenskí,
aj v Slovenskom rozhlase, koncertujú na slávnostiach a festivaloch po celom Slovensku.
Sprievodný program: lukostreľba, kone, 5D kino, autíčka, skákacie hrady, nafukovačky, maľovanie na tvár.
Samozrejme je pripravené aj občerstvenie: guláš, pirohy, klobása, držkovica, pivo...
31.08.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: BROŠŇA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Vytvoríme originálnu brošňu – komunikátora. Zapracujeme do nej totiž svoj odkaz pre nositeľa.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
Rezervácie: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk
31.08.2019

Školský dvor pri ZŠ A. Hlinku v Černovej

19:30

VEČERNÉ KINO NA ŠKOLSKOM DVORE: PIADINÔŽKA
Občianske združenie Černovský chotár pozýva všetky deti na premietanie rozprávky Piadinôžka.
PIADINÔŽKA
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Komédia / Fantasy / Muzikál
USA, 2018, 96 min.
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný Yeti nájde niečo, o čom
si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku. Chýr o piadinôžke sa veľmi rýchlo rozšíri do kmeňa Yetiov. Vyvolá senzáciu
nad tým, čo ešte môže byť tam vonku vo veľkom svete za ich zasneženou dedinkou. Všetko sa dozvieme v príbehu
o priateľstve, odvahe a radosti z objavovania.
Réžia: Karey Kirkpatrick
Scenár: Karey Kirkpatrick, Clare Sera
Sedenie bude pripravené. Doneste si deky a pukance.
Všetci ste srdečne pozvaní.

31.08.2019

Ľubochňa

16:00

ZAPÁLENIE VATRY PRI PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA SNP
Obec Ľubochňa v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska Vás pozývajú na Zapálenie vatry pri príležitosti
75. výročia Slovenského národného povstania a kladenie venca pri pamätnej tabuli.
Príďte si posedieť a zabaviť sa v Malom parku. Pripravená je tombola a občerstvenie.
Slávnostný podpal prebehne o 20:00 hod.
31.08.2019
Tarzania Hrabovo
20:00 - 23:00

VEČERNÉ LEZENIE
Tarzania Hrabovo vás pozýva na Večerné lezenie.
- pre Ružomberčanov zadarmo
Kapacita je obmedzená na 40 osôb na hodinu.
Info: 0902 530 703
31.08.2019

Areál oddychu v Bielom Potoku

20:15

LETNÉ KINO: CELEBRITY S.R.O.
Občianske združenie Centrum Belanov, poslanec za MsČ Biely Potok a výbor MsČ Biely Potok Vás srdečne
pozývajú na posledné premietanie v Letnom kine 2019.
Film, ktorý sa bude premietať, sa volá Celebrity s.r.o. a bol natáčaný aj vo Vlkolínci.
CELEBRITY S.R.O.
Komédia
Česko, 2015, 103 min.
Dej filmu nás zavedie do bližšie nemenovaného štúdia so všetkými typickými postavičkami tohto sveta rýchloobrátkovej
zábavy. Mladí začínajúci herci sa tu stretávajú s hereckými legendami, režisér prichádzajúci so svojimi nápadmi naráža na
lakte ostrej producentky, ktorá sleduje vlastné záujmy, technici tu a tam niečo pokazia a všetko by bežalo vo svojich
obvyklých koľajách, keby režisér Tomáš, hlavná postava filmu, neprišiel s odvážnym nápadom....
Réžia: Miloslav Šmídmajer, Hrajú: Jiří Mádl, Monika Horváthová, Filip Kaňkovský, Vilma Cibulková, Antonín Procházka...
Vstup zdarma
31.08.2019

Hostinec Kamzík v Ružomberku

KAMZÍK: 50. NARODENINY
Pozývame vás na oslavu 50. narodenín legendárnej krčmy Kamzík.
O zábavu sa postará kapela OMP.
31.08 - 01.09.2019

Vlkolínec

09:00 – 17:00

TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI
Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec vás
pozývajú na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.
Posledný víkend v rámci projektu "Tradičné slovenské remeslo" sa môžete tešiť na naozaj rozmanité remeslá:
Počas soboty 31. augusta 2019 si budete môcť pozrieť tvorbu krojárky, ktorá svojim remeslom žije od samého detstva.
Drotárske úžitkové a okrasné predmety ako aj samotné techniky Vám predstaví drotárka, ktorej diela môžete nájsť aj
v susedných Čechách.
V nedeľu 1. septembra 2019 si budete môcť pozrieť, ale aj vyskúšať techniky pletenia zo šúpolia a pedigu, ktoré Vám
ochotne vysvetlia remeselníčky s mnohými skúsenosťami.
Príďte sa dozvedieť nové informácie o tradičných slovenských remeslách, ale aj pozrieť tvorbu rukami šikovných
slovenských remeselníkov.
31.08. - 01.09.2019

Stanica Zápalkáreň v Ružomberku

10:00 – 16:00

LETO S KORÝTKOM 2019: DO SKORÉHO VIDENIA KORÝTKO
Mesto Ružomberok, OOCR Region Liptov, Korytnická železnica a SCK Liptov vás pozývajú na podujatie Leto
s Korýtkom.
Na leto sme pre malých a veľkých pripravili malé podujatia na rôzne témy, ktoré priblížia život v Revúckej doline, kadiaľ
Korýtko premávalo. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na vašu návštevu.
Posledný víkend letnej prevádzky je pred nami, príďte sa prieviezť a rozlúčiť sa s letom a vláčikom Korýtko. Sobota a nedeľa
na stanici Zápalkáreň sa bude niesť v duchu pikniku a piknikových hier, ktoré vám radi zapožičiame.
Posledné jazdy vláčikom Korýtko z hlavnej stanice v Ružomberku na Stanicu Zápalkáreň od 09:00 do 18:00 hod. každú celú
hodinu (polhodinu späť).
Viac info: 0915 544 557, e-mail: info@korytnickazeleznica.eu
02.09.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU: ŠPAGÁTOVANIE
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Hoci prácou so špagátom sme sa už niekoľkokrát zaoberali, pre záujem pravidelných účastníčok tvorivých dielní budeme
v špagátovaní pokračovať aj na najbližšej tvorivej dielni.
Preto si treba priniesť: špagát, jutu, silikónové lepidlo, tavnú pištoľ, nožnice, euroobal, ceruzku, fľašu na vázu, prípadne
kartón, pravítko a na ozdobu – (podľa vlastného uváženia) - farebný filc, krajku, tenkú stužku, korálky, väčšie perličky,
umelé či fomiranové kvietky....).
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com

02.09.2019

Arena Ružomberok

20:00

KVÍZOVÝ PONDELOK
Arena Ružomberok Vás pozýva na Kvízový pondelok.
Pravidlá:
- súťažia 2-7 členné tímy
- podmienkou účasti je registrácia na stránke http://www.kviz.pub, pokiaľ sa tím nezaregistruje, nebude mu garantované
miesto. Miesta na kvíz sú určené podľa poradia, v ktorom sa tímy prihlásili.
Dobrovoľný príspevok v odporúčanej výške 3,00€ slúži ako príspevok na činnosť OZ Neseď doma.
Jedna z tém bude aktuálne dianie, jedna z tém budú maďarské názvy obcí (a potom ešte 4 ďalšie).
Súťaží sa v šiestich tematických kolách (jedno je "rýchle kolo", jedno je s výberom z možností, po napísaní odpovede ju
už nemožno zmeniť), každé kolo má hodnotu 8 bodov. Víťaza určí súčet bodov, v prípade rovnosti bodov "rozstrelová"
otázka alebo úloha. Po tímovej časti čaká každého jedného tipovacia otázka, kde najpresnejšie tipujúci vyhrá cenu.
V prípade, že je dôvodné podozrenie, že tím účelovo "ide" po cene útechy, táto bude odovzdaná inému tímu podľa voľby
kvízmajstra. Rovnako sú všetky nerozhodné a diskutabilné situácie rozhodované podľa vôle kvízmajstra.
04.09.2019

Športová hala T18 v Ružomberku

16:30

TANEČNÝ WORKSHOP
Centrum voľného času Elán vás pozýva na Tanečný workshop.
Program:
16:30 Hip hop s Paťou (potrebujete pohodlnú obuv)
17:30 Heels Choreography s Betkou (potrebujete topánky s vysokými opätkami)
Tanečný workshop je vhodný pre žiakov II. stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a dospelých.
Vstup zdarma
Bližšie informácie: 0914 335 969, e-mail: cvcrbkkultura@gmail.com
06.09.2019

Synagóga v Ružomberku

18:00

PREDSTAVENIE A KRST KNIHY HISTÓRIA TURISTIKY V RUŽOMBERKU
Klub slovenských turistov v Ružomberku pozýva ružomberských turistov, priaznivcov turistiky i širokú
verejnosť na stretnutie pri príležitosti tohtoročného výročia 100 rokov organizovanej turistiky v Ružomberku.
Súčasťou programu bude predstavenie a krst knihy Ing. Jozefa Hýroša História turistiky v Ružomberku, ktorá bola vydaná
KST v Ružomberku s podporou Mesta Ružomberka a Mondi SCP, Pamätného odznaku 100 rokov organizovanej turistiky
v Ružomberku a Pamätnej tabule k uvedenému výročiu, ktorá bude umiestnená na Májekovej chate na Malinom Brde.
Knihu s podpisom autora a pamätný odznak si môžu prítomní zakúpiť priamo na mieste.
07.09.2019

Liptovská Lúžna

13:00

OSLAVY 75. VÝROČIA SNP SPOJENÉ S OTVORENÍM BUNKRA
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov základná organizácia Liptovská Lúžna Vás pozýva na Oslavy
75. výročia Slovenského národného povstania spojené s otvorením bunkra.
Program:
13:00 - 15:00 Povstalecký presun spojený s verbovaním partizánov na úseku Liptovská Osada - Liptovská Lúžna
15:00 - 15:20 Pietny sprievod do starej školy na vyšnom konci k pamätníku SNP
15:20 – 16:00 Pietny akt pri pamätníku SNP
16:00 Slávnostné otvorenie bunkra spojené s kultúrnym programom
16:30 - 19:00 Prehliadka dobovej techniky, povstalecké tábory, kultúrny program
19:00 Zapálenie povstaleckej vatry
19:20 Voľná zábava
O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.
07.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: KORÁLIKOVÁ ČELENKA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Wire wrapping alebo drôtikovanie. Výborná technika ako okrem iného zrecyklovať aj korálikové šperky, ktoré už nenosíte.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
Rezervácie: petra.feriancova@sng.sk
07.09.2019

Kultúrny dom v Komjatnej

22:00

KOMJATNÁ PARTY
Pozývame vás na Komjatná party.
Hrá: DJ Adams Soul
09.09.2019

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

11.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: UBYTOVÁVAME CELOROČNE
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 3 do 7 rokov.
Pokračujeme v ubytovávaní s témou súkromné verzus verejné. Čo je to verejný priestor a ako vyzerá mesto, v ktorom by sa
nám dobre žilo? 3D papierová tvorivá dielňa.
Vstupné: 5,00€ rodina
Rezervácie: petra.feriancova@sng.sk
13.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: ABSTRAKCIA
Ranný ateliér pre dospelých.
Zoznámte sa s výrazovými možnosťami abstraktného umenia, ktoré slobodne pracuje s farebnými škvrnami, plochami,
čiarami, či geometrickými prvkami. V ateliéri budeme reagovať na médium maľby akrylom.
Vstupné: 5,00€
Rezervácie: jozef.matuska@sng.sk
14.09.2019

centrum Ružomberka

09:00 – 10:00

XIV. ZRAZ MOTOCYKLOV MANET M-90
Automotoklub Ružomberok organizuje XIV. ročník zrazu motocyklov Manet M-90.
Výstava motoriek v centre mesta bude od 09:00 do 10:00 hod.
Manet M - 90 je dvojpiestny jednovalcový motocykel z Považskej Bystrice. Mal úsporný dvojpiestny dvojtaktný motor
zaujímavej konštrukcie s výkonom 3,5 koňa a dosahoval rýchlosť až 65 km/hod. Po prvýkrát bol motocykel Manet
predstavený verejnosti v roku 1947 na 28. medzinárodnej výstave automobilov v Prahe.
Info: M. Sila 0907 168 506, e-mail: silamarian@centrum.sk
14.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE DESIGN I.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Alebo autorské štopkanie. Prípadne naučíme základy, máte na čom stavať. Prineste si niečo deravé: rifle, košeľu, sveter,
(ruky).. Inak sa nám tu budete zašívať.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 2,00€
Rezervácie: ruzomberok@sng.sk
14.09.2019

Arena Ružomberok

16:30

LIPTOVSKÝ POHÁR: TURNAJ V STOLNOM FUTBALE

Liptovská foosballová organizácia a Arena Ružomberok Vás pozývajú na turnaj v stolnom futbale.
Info: 0917 395 206
15.09.2019

Vlkolínec

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU VO VLKOLÍNCI
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci.
16.09.2019

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
16.09.2019

Arena Ružomberok

20:00

KVÍZOVÝ PONDELOK
Arena Ružomberok Vás pozýva na Kvízový pondelok.
Pravidlá:
- súťažia 2-7 členné tímy
- podmienkou účasti je registrácia na stránke http://www.kviz.pub, pokiaľ sa tím nezaregistruje, nebude mu garantované
miesto. Miesta na kvíz sú určené podľa poradia, v ktorom sa tímy prihlásili.
Dobrovoľný príspevok v odporúčanej výške 3,00€ slúži ako príspevok na činnosť OZ Neseď doma.
Jedna z tém bude aktuálne dianie.
Súťaží sa v šiestich tematických kolách (jedno je "rýchle kolo", jedno je s výberom z možností, po napísaní odpovede ju
už nemožno zmeniť), každé kolo má hodnotu 8 bodov. Víťaza určí súčet bodov, v prípade rovnosti bodov "rozstrelová"
otázka alebo úloha. Po tímovej časti čaká každého jedného tipovacia otázka, kde najpresnejšie tipujúci vyhrá cenu.
V prípade, že je dôvodné podozrenie, že tím účelovo "ide" po cene útechy, táto bude odovzdaná inému tímu podľa voľby
kvízmajstra. Rovnako sú všetky nerozhodné a diskutabilné situácie rozhodované podľa vôle kvízmajstra.

17.09.2019

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
1. cena: poukaz na konzum v čajovni 30€ + fľaša kvalitného vínka
2. cena: štartovné na ďalšom kvíze pre celý tím
Je nutná registrácia vopred na tel. č.: 0905 660 778
17. - 19.09.2019

Archeoskanzen Havránok a Roľnícka usadlosť Bukovina

09:00 – 13:00

S DEŤMI ZA KELTMI / S DEŤMI NA SEDLIACKY DVOR
Liptovské múzeum Vás pozýva na kultúrno - vzdelávacie podujatie S deťmi za Keltmi a S deťmi na sedliacky dvor.
Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara - Havránok:
Vstupy na programové podujatie: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 hod.
Môžete sa tešiť na ukážky z bežného života v keltských osadách, obete a rituály, dobu po zmene letopočtu, aké to bolo byť
pánom a poddaným v stredoveku.
Roľnícka usadlosť Bukovina:
Vstupy na programové podujatie: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 hod.
Pripravené sú pre vás: textilné techniky starých materí
Účasť organizovaných skupín a školských tried je potrebné nahlásiť vopred.
Vstupné: 3,00€ (dospelí), 2,00€ (žiaci ZŠ, študenti SŠ, dôchodcovia, ZŤP)
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
18.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

ŽIVIJÓ50!: HISSTORRY
Mgr. Peter Dvorský nás prevedie historickými súvislosťami vzniku Galérie Ľ. Fullu a Zuzana Hrušková odpremiéruje svoj
autorský videodokument Zamatne – spomienky na Fullu.
Podujatie sa koná pri príležitosti 50. výročia vzniku Galérie Ľ. Fullu.
Vstup zdarma
19.09.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

17:00

PRÍBEH NÁŠHO MÚZEA: POČIATKY RUŽOMBERSKEJ REKLAMY
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na ďalšie podujatie z cyklu Príbeh nášho múzea.
Téma prednášky: Počiatky ružomberskej reklamy
Vstupné: 1,00€
19.09.2019

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30 – 20:00

COLORS ZUMBA PARTY
Pozývame Vás na Colors zumba párty 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
19.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

20:20

ŽIVIJÓ50!: PECHAKUCHA NIGHT ŠPECIÁL
Večer s kreatívnymi ľuďmi o ich tvorbe a projektoch ukončí štrng do ďalšej päťdesiatky Galérie Ľ. Fullu.
Podujatie sa koná pri príležitosti 50. výročia vzniku Galérie Ľ. Fullu.
Vstupné: 2,00€
20.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00

ŽIVIJÓ50!: INÉ VÍZIE SK
Pohyblivé obrazy – video art súčasných slovenských umelcov s hosťom, Michalom Žilinským.
Podujatie sa koná pri príležitosti 50. výročia vzniku Galérie Ľ. Fullu.
Vstup zdarma
20.09.2019

ulica Podhora 31 v Ružomberku

12:00 – 17:00

ŽIVIJÓ50!: GĽF OUTDOOR

Galéria prináša ochutnávku svojich programov do ulíc Ružomberka (Podhora 31).
Podujatie sa koná pri príležitosti 50. výročia vzniku Galérie Ľ. Fullu.
V prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v Galérii Ľ. Fullu.
Vstup zdarma
20.09.2019

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

FULLOVE DNI
Pozývame vás na kultúrne podujatie s programom venované Ľudovítovi Fullovi.

15:00 - 22:00

20.09.2019

Arena Ružomberok

21:00

th

13 BIRTHDAY PARTY
Arena Ružomberok slávi svoje trináste narodeniny.
Aj tento rok na Vás čaká bohatý program a výzdoba, uvítací nápoj, súťaže a tombola, narodeninová torta a DJ Gombo.
Večerom Vás bude sprevádzať kvízmajster Michal.
Rezervácie prijímame na telefónnom čísle 0948 306 120.
21.09.2019

Námestie v Partizánskej Ľupči

09:00

XIII. REMESELNÍCKY JARMOK
Obec Partizánska Ľupča vás pozýva na XIII. ročník Remeselníckeho jarmoku.
Program:
Piatok 20.09.2019
19:00 Lunetrdlo so svojou hrou Lekcia, autor a réžia MUDr. J. Janíček
Sobota 21.09.2019
Moderuje: Marek Pavlík
09:00 Jarmok ľudových remesiel (námestie)
XXVII. Oblastná výstava drobných zvierat Liptova (Chovateľský areál Partizánska Ľupča)
11:00 Ekumenické služby božie v rímsko - katolíckom kostole sv. Matúša (Goralská muzika, Trombitáši - FSk Javorník)
12:45 Hlásnik Paľko
13:00 Slávnostné otvorenie jarmoku
13:30 DFS Vienok z Bratislavy
14:00 Vystúpenie žiakov Základnej školy s Materskou školou Partizánska Ľupča
14:30 Workshop / škola tanca - "Tancuj, tancuj vykrúcaj"
15:00 DFS Vienok z Bratislavy
15:30 Workshop / škola tanca - "Tancuj, tancuj vykrúcaj"
16:15 FS Liptov
17:15 Trombitáši - FSk Javorník so svojimi trombitami
17:45 Tombola - približne 250 výherných cien
18:15 Goralská muzika - ľudová hudba z Poľska
19:15 Družina - slovenský folklór trochu inak
20:30 Kollárovci - obľúbená slovenská hudobná skupina
21:45 Sendrejovci - známa rómska kapela, ktorá roztancuje vaše nohy
23:00 Disko pod hviezdami
Program pre deti: trampolíny, šmýkalky, autíčka, kolotoče, detské tanky, maľovanie na tvár
21.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: NA BETÓN!
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Šperkársky betón nie je oxymoron. Na začiatok si zamiešame a odlejeme šperk podľa vlastného návrhu.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
Rezervácie: petra.feriancova@sng.sk
23.09.2019

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
24.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: NORMÁLNY AUTISTICKÝ FILM + DISKUSIA
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu Normálny autistický film.
Päť výnimočných príbehov o pätici neobyčajných detí s iným pohľadom na svet, ktoré spoločnosť „označkovala“ pojmom
autisti. Pozrite sa pohľadom českého dokumentaristu M. Janeka na autizmus ako fascinujúci spôsob zmýšľania. Po filme
nasleduje diskusia s odborníčkou na tému, špeciálnou pedagogičkou, PaeDr. Martinou Magovou PhD.
Réžia: M. Janek / 2016, 88 min., ČR
Spolupracujeme s KineDok
Vstupné: 1,00€
Kontakt: andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11
25.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: MONTE_SORRY
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 3 do 7 rokov.
Zahrajme sa spolu alebo etiketa (pre deti) hravou formou. V pôvodnom byte Ľudovíta Fullu sa na aktuálnej výstave zahráme
ako sa /s/chovať na návšteve.
Vstupné: 5,00€ rodina
Rezervácie: petra.feriancova@sng.sk

25. - 27.09.2019

Hrad Likava

08:30 – 13:00

NA HRADE A V PODHRADÍ
Liptovské múzeum v Ružomberku Vás pozýva na kultúrno - vzdelávacie podujatie Na hrade a v podhradí.
Program: stretnutie s históriou hradu, v šate panoša: výchova malého rytiera, lukostreľba, hodina dvorskej lásky, meč je
slovo Božie: svet meča, svet stredovekých zbraní, nebude nám odpustené, to je prianie božie: tesák, neurodzený brat meča,
kto s nožom bojoval, tomu ide o hrdlo: šerm s dýkou, výcvik so Saracénom, v šate dvornej dámy: výchova malej šľachtičnej,
receptár matky predstavenej: liečivé kúzlo byliniek, tajomstvá čiernej kuchyne: ako sa varilo, pieklo a hodovalo, temný
prízrak tmavej noci: povesti Likavy a slovenských hradov, na dereši: kapitolky z dejín feudálnej spravodlivosti, v mene
svätého Juraja: pasovanie na rytiera
Vstupy pre organizované skupiny: 08:30, 10:00, 11:30 a 13:00 hod.
Návštevu organizovaných skupín je potrebné objednať na e-mailovej adrese kultura.lmr@gmail.com alebo telefonicky
na číslach 044/432 24 68, 0907 847 232.
Zmena programu alebo termínu podujatia vyhradená.
Vstupné: 3,00€ (dospelí), 2,00€ (žiaci a študenti)
26.09.2019

Café Bistro chez les Moustiques v Ružomberku

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
27.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: PRÍRODA V KRESBE
Ranný ateliér pre dospelých.
Ateliér venovaný študijnej kresbe prírody a prírodnín. Vyskúšajte si základné kresliarske postupy, formy rukopisu či spôsoby
práce so svetlom a tieňom.
Vstupné: 5,00€
Rezervácie: jozef.matuska@sng.sk
27.09.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

VIII. MÓDNY NÁVRHÁR
Pozývame vás na VIII. ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár.
V programe účinkujú: Emma Drobná, Juraj Bača, Jana Pištejová, Andrea Verešová, Jana Ľuptáková, Ivana Kuráňová
Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej,
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika a predsedníčky Žilinského samosprávneho
kraja Eriky Jurinovej. Realizované aj s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Vstupné: 25,00€ / 23,00€ / 20,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
28.09.2019

pri Kultúrnom dome v Ludrovej

09:00

VI. MITROVE SLÁVNOSTI V OBCI LUDROVÁ
Obec Ludrová a Občianske združenie Ludrovská iniciatíva Vás pozývajú na VI. ročník slávností spojených
s tradíciou ovčiarstva a chovom oviec nielen v obci Ludrová, ale aj na celom Liptove.
V bohatom kultúrnom programe Vás čaká vystúpenie folklórnych súborov z blízkeho a ďalekého okolia.
V rámci sprievodných programov si pre Vás organizátori pripravili: ukážku výroby ovčieho syra a odvárania žinčice, vozenie
na koňoch, maľovanie na tvár a stánkový predaj výrobkov s ľudovou tematikou.
Počas celej akcie si môžete pochutiť na tradičných jedlách ako sú bryndzové hrbáňe, bryndzové pirohy, liptovské droby,
baraní guláš a pečená klobása.
28.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE DESIGN II.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Vydekoruj si tašku technikami sashiko, vyšívanie, šitie. Inšpiráciou nám bude Fulla.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
Rezervácie: ruzomberok@sng.sk
30.09.2019

KREATÍVNE V MÚZEU

Liptovské múzeum v Ružomberku

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

30.09.2019

Arena Ružomberok

20:00

KVÍZOVÝ PONDELOK
Arena Ružomberok Vás pozýva na Kvízový pondelok.
Pravidlá:
- súťažia 2-7 členné tímy
- podmienkou účasti je registrácia na stránke http://www.kviz.pub, pokiaľ sa tím nezaregistruje, nebude mu garantované
miesto. Miesta na kvíz sú určené podľa poradia, v ktorom sa tímy prihlásili.
Dobrovoľný príspevok v odporúčanej výške 3,00€ slúži ako príspevok na činnosť OZ Neseď doma.
Jedna z tém bude aktuálne dianie.
Súťaží sa v šiestich tematických kolách (jedno je "rýchle kolo", jedno je s výberom z možností, po napísaní odpovede ju
už nemožno zmeniť), každé kolo má hodnotu 8 bodov. Víťaza určí súčet bodov, v prípade rovnosti bodov "rozstrelová"
otázka alebo úloha. Po tímovej časti čaká každého jedného tipovacia otázka, kde najpresnejšie tipujúci vyhrá cenu.
V prípade, že je dôvodné podozrenie, že tím účelovo "ide" po cene útechy, táto bude odovzdaná inému tímu podľa voľby
kvízmajstra. Rovnako sú všetky nerozhodné a diskutabilné situácie rozhodované podľa vôle kvízmajstra.
27.11.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:00

ROBOTRONS - ŽELEZNÍ ANJELI GALAXIE
Pozývame vás na technologickú show nového formátu vhodnú pre celú rodinu.
Chceš cestovať po galaxii? Chceš sa stať členom astronautov a splniť nesplniteľnú misiu? Rýchlo sa pridaj na palubu!
Čaká nás vzrušujúce cestovanie v raketopláne na čele s kapitánkou Aľcionoj a s jej pomocníkom Androidom Wilim. Napokon
sa hľadisko premení na kabínu kozmickej lode a divák stratí hranicu medzi realitou a fantáziou. Spolu splníme super misiu
na rôznych planétach a zoznámime sa s ich obyvateľmi. Zistime ako je usporiadaný náš vesmír a zúčastníme sa
interaktívnych hier za pomoci špeciálneho náramku, ktorý dostane každé dieťa. Transformeri sa stanú tvojimi vernými
kamarátmi. Rozmýšľaj, rozhoduj, buď akčný. Len odvážnosť, oddanosť a kamarátstvo môžu zachrániť našu galaxiu pred
zánikom! A pamätaj... raketoplán odlieta podľa plánu. Železní Anjeli Galaxie je technologická show nového formátu,
predstavenie pre celú rodinu. 2,5 metra vysokí Transformeri, ktorí ťa šokujú svojou predstavivosťou, rozmerom a detailami.
Viac informácií: 0910 279 770
Vstupné: 10,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

DIVADLO
DIVADLO
29.09.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

PODFUK
Pozývame vás na divadelnú hudobnú komédiu Podfuk s hudbou členov skupiny Hex a T. Slobodu v réžii
Nikitu Slováka.
O čom vlastne hudobná komédia Podfuk je?
Zdanlivo banálne klamstvo unudenej domácej paničky, ktorá klame len tak z nudy sa aj zásluhou jej žiarlivého manžela mení
na gejzír tých najzaujímavejších situácií, a tak sa na scéne postupne objavujú tri ukradnuté deti, paroháč, ktorý paroháčom
nie je, šialená dojka, ktorá je vlastne pannou a dva manželské páry zistia, že sa vlastne nikdy neprestali ľúbiť... Skvelé
herecké výkony hlavných predstaviteľov, krásna divadelná hudba členov Hex a Le Payaco - Ďuďa, Fefeho a Tomáša
Slobodu a takisto aj "zaručený" recept tvorcov na to, čo je vlastne v živote dôležité, vytvárajú z tohto predstavenia nesmierne
zábavné dielko...
Spolupráca s hudobníkmi so známych kapiel sa ukázala skvelým ťahom, množstvo hudobných štýlov a žánrov, ktoré
doslova preletia inscenáciou od šansónu, tanga až po klasický rádiový hit, univerzálna scénografia, hodiaca sa všade tam,
kde je pár metrov priestoru a zvedavé publikum, poetické texty, ale aj miniatúrny herecký zástoj autora a režiséra
najúspešnejšieho slovenského muzikálu Príbehu ulice, Nikitu Slováka, to všetko dodáva šmrnc predstaveniu a vás sa
zmocní nutkanie zavolať susedom a priateľom a povedať im… To musíte vidieť!
Hrajú: Marek Majeský, Andrea Kvašňovská, Marián Labuda ml., Dagmar Brucmayerová, Dorota Letenajová / Andrea
Kulasová, Nikita Slovák
Réžia: Nikita Slovák
Hudba: Ďuďo, Fefe, Tomáš Sloboda
Texty piesní: Nikita Slovák
Hudobná úprava a naštudovanie: Rudolf Geri
Scéna, kostýmy: Miriam Struhárová
Výroba scény: Marcel Blahuta
Pohyb. spolopráca: Marta Karácsonyová
Korepetície: Mirka Marčeková
Garderóba a rekvizity: Františka Grillusová
Zvuk: Vladimír Novosad
Vstupné: 18,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

04.12.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

CESTA NA SEVERNÝ PÓL
Pozývame vás na rodinný rozprávkový muzikál Cesta na Severný pól.
Jedného dňa Strýko Baltazár dostane od eskimáckej kamarátky Yoko list. Tá ho prosí o pomoc pri objasnení záhady, ktorá
sa deje u nich na Severnom póle. Už dlhší čas jej miznú ulovené ryby a strácajú sa rôzne veci.
Pútavý, ale zároveň aj poučný rozprávkový príbeh o priateľstve a ľudskej dobrote je plný piesní, zábavných scénok
a prekvapivých momentov.
Zažite spolu s vašimi najmenšími jedinečné muzikálové predstavenie, na ktorom sa zaručene nebudete nudiť.
Účinkujú: Strýko Baltazár – detský zabávač, Eskimácke dievča Yoko, Snehuliak, Polárny Sob, Snežný muž Yetti
Trvanie predstavenia: cca 50 minút
Každá osoba, dospelý aj dieťa, bez ohľadu na vek musí mať platnú vstupenku.
Vstupné: 7,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
31.08.2019

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

16:00

RITUALS OF IMMORTAL SOULS 2019: INDOOR DEATH METAL
FESTIVAL
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na deathmetalový festival Rituals Of Immortal Souls 2019.
Tento deathmetalový sviatok sme odštartovali už v roku 1993 a dnes je tu opäť v plnej sile s exkluzívnou zostavou, ktorú
máte šancu vidieť iba jedinýkrát v živote a to práve u nás na Slovensku. Kapely budú z rôznych kútov sveta a hlavne je
potrebné si uvedomiť, že zameranie akcie je underground. Takže rátajte s tým, že si prídete užiť originalitu kapiel, ktoré tu
u nás bežne nehrávajú. Všetko z oblasti death metalu.
Na festivale vystúpia kapely:
Bloodtruth (ITA)
Gravestone (SWE)
Macabre Decay (SWE)
Wayward Dawn (DEN)
Melancholy Pessimism (CZE)
Elysium (CZE)
Sepiroth (HOL)
Voracity (UA)
Vstupné: 25,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
07.09.2019
Park Š. N. Hýroša v Ružomberku
13:00

ANI NECHOĎ FEST 8
Občianske združenie Plejády vás pozýva na VIII. ročník festivalu Ani nechoď Fest.
Zahrajú domáce aj menej domáce kapely, Dance Galaxy pripraví tanečný workshop, vysúťažíme sa, navaríme sójový guláš
a podporíme zvierací útulok v Bielom Potoku
Hlavnou myšlienkou Ani nechoď je spojiť najmä ľudí z Ružomberka, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú rôznym
umeleckým činnostiam, aby sa prezentovali pred širším ružomberským publikom. Toto podujatie je dobrovoľné, a preto
ďakujeme všetkým účinkujúcim a všetkým, ktorí priložia ruku, aby bol Ani nechoď skvelý aj tento rok. Ak by ste mali nejaký
nápad, ako prispieť k tomu, aby bol Ani nechoď ešte lepší, prihláste sa. Rovnako uvítame aj dobrovoľníkov, čo chcú trošku
pomôcť.
Program:
Park Š. N. Hýroša od 13:00 do 22:00 hod.
13:00 tanečný workshop s Dance Galaxy
14:00 Džuki
15:00 Take Apart
16:00 Malirosa
17:00 Michal Récky
18:00 Aceton
19:00 Vanesa Jam
20:00 Edgar
21:00 Jób
Afterparty Čajovňa Relax od 22:00 hod.
22:00 Filo (DJ)
23:30 Original Reborn (DJ)
Sprievodné podujatia: varenie sójového gulášu, maľovanie na tvár, cukrová vata, súťaže
Festival je zároveň benefíciou pre zvierací útulok v Bielom Potoku
Podujatie vzniklo vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja.
Vstup zdarma

07.09.2019

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

EGOKILLS, NONE DARE CALL IT CONSPIRACY
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Egokills a None Dare Call It Conspiracy.
Fínske nádielky k nám zavítajú na konci leta schladiť nás svojím prevedením metalu.
Egokills (hard rock metal, FIN): Metaloví hippies z Tampere rozprúdia divokú show!
None Dare Call It Conspiracy (metal, FIN): Moderný, brutal, melancholický metal priamo z Helsiniek.
12.09.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

ŠLÁGER PARÁDA: PROGRES, MARTIN JAKUBEC, BOŽANKA
Pozývame Vás na neopakovateľnú hudobnú show skupiny Progres a jej hostí Martina Jakubca a Božanky.
Výbornú náladu a neopakovateľný hudobný zážitok zažijete na tomto hudobnom prekvapení.
Hudobno - zábavný program v podaní populárnych interpretov TV Šláger, ktorí predstavia výber najkrajších ľudových piesní
pre jubilantov, spomienkové piesne na mladosť a piesne z bývalej Juhoslávie. Program plný zábavy, vtipov a hovoreného
slova. Z tejto šláger parády dostanete taký náboj energie, že po pár minútach budete chcieť i tancovať.
Vstupné: 10,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
19.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

19:00

ŽIVIJÓ50!: JANA ANDEVSKÁ
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na recitál pesničkárky a skladateľky s klasickým hudobným vzdelaním a zahraničnou kariérou.
Podujatie sa koná pri príležitosti 50. výročia vzniku Galérie Ľ. Fullu.
Vstupné: 4,00€ (predpredaj), 5,00€ (na mieste)
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.
25.09.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

10:00

XV. RUŽOMBERSKÁ LÝRA SENIOROV
Pozývame Vás na XV. ročník Ružomberskej lýry seniorov: prehliadky speváckych súborov seniorov.
Vstup zdarma
29.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

HUDBA U FULLU: ENSEMBLE SPECTRUM
Ensemble Spectrum s projektom Avantgarda´60 priblíži tendencie komponovania hudby v 60. rokoch 20. storočia
na Slovensku.
Program: Osemhran nudy, samoty a strachu L. Kupkoviča, Combinationi Sonoriche I. Hrušovského, Trojveršia op. 22
J. Pospíšila spolu s Malou komornou hudbou J. Malovca, Sláčikové kvarteto č. 1 J. Sixtu a piesňový cyklus Galgenlieder
I. Zeljenku.
Účinkujúci: Katarína Turčinová – flauta, Peter Ulmann – hoboj, Barnabás Kollárik – klarinet, Lukáš Golej – lesný roh,
Tibor Ďuriak – trúbka, Mikuláš Havrila – trombón, Lenka Novosedlíková – vibrafón, Samuel Kmotorka – bicie nástroje,
Ivana Chrapková – klavír, Andrej Turčin, Natália Kubalcová – husle, Júlia Urdová – viola, Mikuláš Tuhý – violončelo.
Spev – Matúš Šimko. Dirigent – Matej Sloboda.
Vstupné: 3,00€
05.10.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:00

HANIČKA A MURKO
Hanička a Murko vyrážajú na svoje jesenné koncertné turné k novému CD “Pesničky pre škôlkarov 2”.
Malá speváčka Hanička a jej kocúrik Murko sú obľúbené bábky. Deti ich poznajú z YouTube, z Detskej televízie RiK, z CD
a DVD, ale aj zo živých koncertov. Po úspešnych turné na jeseň 2018 a na jar 2019 pre vás pripravili už tretie samostatné
turné, tentokrát v 19 mestách po celom Slovensku.
Predstavenie Haničky a Murka je kombináciou živého a dynamického koncertu a bábkového divadla. Deti sa môžu vyjašiť
a pri tanci použiť aj rôzne rekvizity, napr. farebné šatky, strapce či hrkajúce vajíčka. Spoločne s Haničkou a Murkom si
zaspievame obľúbené hity z prvého CD (ako napr. Autá, Slniečko, Ika-tika-gymnastika), ale predstavia vám aj nové
pesničky z druhého CD (napr. Princezné, Hasiči, Mačiatka a ďalšie).
Hrajú: Veronika Horňáková, Natália Kajzerová, Igor Švaňa, Alžbeta Kamenská, Michal Zeman
Predstavenie trvá 60 minút a po jeho skončení nasleduje spoločné fotenie s Haničkou a Murkom a ich veľkými kamarátmi.
Vstupné: 6,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

17.10.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

FRANTIŠEK A VOJTO NEDVĚDOVCI & BAND
Pozývame vás na koncert Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou.
Český folkový spevák František Nedvěd je každému dobre známy. No videli ste ho už koncertovať so synom?
Nový program Františka a Vojtu Nedvědovcov je o pokračovaní nedvědovskej tradície po odchode Honzu zo scény.
František Nedvěd sa rozhodol pokračovať s najväčšími hitmi bratov Nedvědovcov, ale i svojimi najznámejšími pesničkami.
Vstupné: 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
24.11.2019
Veľká dvorana KDAH v Ružomberku
18:00

JOZEF HOLLY BAND & STRING QUARTET
Pozývame vás na koncert klaviristu Jozefa Holleho spolu so sprievodnou skupinou a sláčikovým kvartetom.
Jozef Holly je slovenský klavírny virtuóz, skladateľ, inštrumentalista, ale aj skvelý spevák.
Jeho Piano Show charakterizujú 3V - Virtuozita, Vášen a Výnimočný hlas. Tento nadaný multižánrový umelec prináša
divákom niečo omnoho viac ako len koncert. Omnoho viac ako v dokonalej harmónii naaranžované klasické diela
s jazzovými prvkami alebo kvalitným popom.
Účinkujú: Jozef Holly (klavír, spev), Peter Szabo (basgitara), Pavol Balo (bicie), Matej Šajgalík (klávesy),
Matej Novák (saxofón), Dávid Bílek (gitara) a sláčikové kvarteto.
Vstupné: 25,00€ / 20,00€ / 18,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
30.11.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

LÚČNICA: Z TVORBY PROF. ŠTEFANA NOSÁĽA
Pozývame Vás na nový program folklórneho súboru Lúčnica, zostaveného z choreografií prof. Štefana Nosáľa.
08.12.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

16:00

KOLLÁROVCI: NAJKRAJŠIE VIANOCE S KOLLÁROVCAMI
Prežite aj Vy nádhernú Vianočnú atmosféru s obľúbenou kapelou Kollárovci.
Jedinečný a originálny Vianočný koncert, na ktorom zaznejú goralské a autorské vianočné koledy. Samozrejme nebudú
chýbať ani najväčšie "pecky" od kapely Kollárovci.
Nenechajte si ujsť fantastický vianočný koncert, ktorý do Vašich sŕdc vdýchne pokoj a radosť Vianočného času.
Kollárovci svojim hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska.
Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári
úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Hlavným pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň. Kapelu tvoria šiesti členovia,
z toho traja bratia Kollárovci.
Skupina Kollárovci vznikla v roku 1997. Pochádzajú z malej goralskej obce Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa. Vydali viacero
hudobných CD nosičov. Účinkovali aj v zahraničí, napr. v Nemecku, Rakúsku, Česku, Rumunsku, Ukrajine...
Zloženie kapely: Tomáš Kollár (husle - primáš, spev), Štefan Kollár (akordeón, saxofón, spev), Marek Kollár (2. husle, spev),
Štefan Repka (kontrabas, spev), Michal Hudi (cimbal), Patrik Červenák (bicie).
Koncert nie je určený pre deti do 10 rokov. Každý návštevník musí mať zakúpenú platnú vstupenku určenú pre dané mesto.
Vstupné: 25,00€ / 20,00€ / 15,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
11.07. - 08.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

IMRO WEINER - KRÁĽ
Výstava z cyklu Kolegovia / klasici slovenskej moderny.
Výstava je venovaná Fullovmu súčasníkovi, ktorý bol, vo vrcholnej fáze svojho maliarstva v tridsiatych rokoch 20. storočia,
tvorcom špecifického poetického programu, akejsi „slovenskej“ verzie surrealizmu. Chcel preniknúť pod povrch nedeľnej
sviatočnosti slovenskej dediny, ukázať jej neidealizovaný psychologický rozmer, odkryť ju a pochopiť v jej zložitej
a nejednoznačnej existencii.
Výstava je zo zbierok Slovenskej národnej galérie.
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€
01.08. – 30.09.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

ZEM, MIESTO PRE ŽIVOT – NOČNÍ LOVCI, SOVY
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€

03. - 30.09.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

VÝSTAVA UMELECKEJ FOTOGRAFIE ČLENOV PARTNERSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ ZSF

Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na Výstavu umeleckých fotografií členov partnerských organizácií Zväzu
slovenských fotografov: Svazu českých fotografů (SČF), Zväzu maďarských fotoklubov (MAFOS) a FK MÉTA Trenčín.
Vstupné: 0,50€
19.09. - 01.12.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

RE-KONŠTRUKCIA FULLOVHO BYTU / UMELECKÁ FIKCIA
Galéria Ľudovíta Fullu vznikla nielen ako galéria na vystavovanie obrazov, ale od svojho otvorenia bola aj domovom
Ľudovíta Fullu. Priestory určené verejnosti boli dômyselne oddelené od súkromných priestorov. Časť umelcovho bytu sa
neskôr stala súčasťou expozície, druhá časť - spálňa, kuchyňa, chodba a sociálne zariadenia - dnes slúži ako výstavná sieň.
Práve na tento priestor, ktorého pôvodnú podobu nepoznáme, sa zamerali prizvaní umelci - textilná dizajnérka Michaela
Bednárová, dizajnérka Sylvia Jokelová, animátor Andrej Kolenčík a grafický dizajnér Matúš Lelovský – pri fiktívnej
rekonštrukcii bytu.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 19.09.2019 o 18:00 hod.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€
19.09. - 01.12.2019
Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

ZAOSTRENÉ NA DETAIL / FOTOGRAFICKÉ SONDY V GĽF
V cykle Viac Fullu tento raz výstavou mapujeme a interpretujeme kvality, zaujímavosti, celok i detail, exteriér aj interiér
výnimočnej architektúry - Galérie Ľudovíta Fullu.
Výstavu prezentujeme formou intervencií v celom objekte.
Výstavu v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola a VŠVU Bratislava finančne podporil Fond na podporu umenia.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 19.09.2019 o 18:00 hod.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€

ŠPORT
01.09.2019

ihrisko Kežísad v Martinčeku

08:30

V.MEMORIÁL BRAŇA MADAJA
Pozývame všetkých priaznicov basketbalu na V. ročník basketbalového Memoriálu B. Madaja.
Hrať budú 3 proti 3.
- hráme pre zábavu, trofeje a vecné ceny čakajú na víťazov, vyhraj odmenu v trestných hodoch a trojkovej súťaži, SBA
rozhodcovia, dobrá zábava a atmosféra
- štartovné: 30,00€ / tím (občerstvenie a tričko v cene)
- o 08:30 prezentácia
- VIP hosť: Iveta Bieliková
Viac info: 0918 354 553
01.09.2019

Štart: Areál California Klačno v Ružomberku

10:00

III.HORSKÝ BEH VRCHOLOM SIDOROVA
III. ročník Horského behu vrcholom Sidorova.
Časový rozpis pretekov:
08:00 prezentácia pretekárov
10:00 štart pretekov trate Extrem, Light, Short
10:30 štart pretekov deti, žiaci
12:00 vyhlásenie výsledkov
13:00 ukončenie pretekov
Trať: Extrem: 12 km, Light: 5 km, Short: 1,5 km + detské kategórie
Štartovné: online 5,00€, na mieste: 8,00€
Registrácia: Zaregistrujte sa online do 31.08.2019 do 12:00 hod. na www.ruzomberokvpohybe.sk
Ceny: Prví traja pretekári v kategóriách od kategórie deti 3 budú vyhlásení a obdržia medaily a diplomy. Kategórie deti 1 a 2
dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých štartujúcich pretekárov tombola.
Trasa Extrem sa beží po lesnej ceste a vrcholovom turistickom chodníku hrebeňom Sidorova s prevýšením 700 m a s
najvyšším bodom na trati 1099 m.n.m. o dĺžke 12 km. Táto trasa je vhodná pre pokročilých bežcov a tých, ktorí chcú
prekonávať svoje osobné výzvy a limity.
Trasa Extrem je vypísaná iba pre nasledujúce kategórie: ženy do 34 rokov, ženy od 35 do 49 rokov, muži do 39 rokov, muži
od 40 do 49 rokov, muži od 50 do 59 rokov.
Trasa Light o dĺžke 5 km s prevýšením 140 m je vhodná pre všetkých bežcov a beží sa lesným cestami a priľahlými lúkami.
Trasa Short o dĺžke 1,5 km s prevýšením 30 m je určená pre kategórie starší žiaci, žiačky a hoby a beží sa po lesnej ceste a
priľahlých lúkach.
Trasa Small o dĺžke 50, 100, 300 a 600 m je bez prevýšenia, je určená pre detské a vybrané žiacke kategórie a beží sa v
blízkosti štartu a cieľa po asfaltovej ceste.
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2019.
Informácie: P. Lupták 0915 824 928, Ľ. Palguta 0910 555 117

07.09.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

08:45

54. MILDEHO MEMORIÁL O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA
ŠKST Ružomberok organizuje 54. ročník stolnotenisového Mildeho memoriálu.
Časový rozpis:
do 08:30 prezentácia
08:45 slávnostné otvorenie
09:00 súťaže družstiev
12:00 súťaže jednotlivcov
19:00 predpokladaný záver
Súťaže:
1. Dvojhra mužov, Dvojhra žien (min. počet prihlásených musí byť 8)
3. Družstvá mužov (môžu byť aj miešané muž + žena) o putovný pohár primátora
Vklady: 15,00€ za hráča / hráčku za celý turnaj
Prihlášky: Menovité prihlášky do súťaže družstiev zašlú kluby písomne, e-mailom alebo telefonicky do piatka 06.09.2019
do 17:00 hod., ostatné súťaže na mieste.
Ceny:
jednotlivci muži
1. 400,00€ + posteľná súprava pre 2 osoby
2. 250,00€ + posteľná súprava pre 2 osoby
3. 2 x 150,00€ + paplón
jednotlivci ženy
1. 50,00€ + posteľná súprava pre 2 osoby
2. 30,00€ + posteľná súprava pre 2 osoby
3. 2 x 20,00€ + paplón
družstvá muži
1. 2 x posteľná súprava + plachty (pre 2 osoby)
2. 2 x posteľná súprava (pre 2 osoby)
3. 2 x paplón (pre 2 osoby)
O tretie miesto sa nehrá, udeľujú sa dve tretie miesta.
Informácie: Marián Bystričan 0918 590 224, e-mail: majabyrbk@gmail.com
07. - 08.09.2019

Tenisové kurty Klačno v Ružomberku

KLAČNO OPEN 2019
ŠK Maestro vás pozýva na X. ročník tenisového turnaja jednotlivcov o putovný pohár Klačno Open 2019.
Kategórie:
- muži: 1. liga, 2. liga, 60+
- ženy: 18 - 100 rokov
Uzávierka prihlášok a losovanie: 05.09.2019 o 18:00 hod.
Prezentácia: muži 07.09.2019 o 08:30 hod., ženy 08.09.2019 o 09:00 hod.
Štartovné: 15,00€ / osoba (v štartovnom sú zahrnuté: dvorce, lopty, ceny, občerstvenie)
Systém a spôsob hry: dodatočne určený podľa počtu prihlásených hráčov
Program: vyhodnotenie Ružomberskej tenisovej ligy, dvojhra muži, dvojhra ženy
Prihlášky a informácie: msekera7@gmail.com, 0903 040 370
08.09.2019

Liptovské Sliače

10:00

46. BEH OKOLO LIPTOVSKÝCH SLIAČOV
Obec Liptovské Sliače, Olympijský klub Liptova, Základná škola Jozefa Hanulu, MŠ Lipt. Sliače a I. OFC Liptovské
Sliače organizujú 46. ročník pretekov v cezpoľnom Behu okolo Liptovských Sliačov.
Beh je zaradený do súťaže Liptovskej bežeckej ligy o „Najlepšieho bežca Liptova“ pre rok 2019.
Zároveň organizátor vypísal súťaž o majstra obce Liptovské Sliače.
Štart: 10:00 hod. mládežnícke kat., 10:30 hod. dospelí na futbalovom ihrisku
Dlžka trate: 10 km a menej
Povrch: terén, asfalt
Kategórie: MŠ, žiaci, dorast, juniorky 2000 - 2001, juniori 2000 - 2001, ženy 1 1985 a mladšie, ženy 2 1970 - 84, ženy 3 1960
- 69, ženy 4 1959 a staršie, muži 1 1980 a mladší, muži 2 1970 - 79, muži 3 1960 - 69, muži 4 1950 - 59, muži 5 1949
a starší
Štartovné: 3,00€ (žiacke, dorastenecké a juniorské kategórie a domáci pretekári štartovné neplatia)
Prihlášky posielať na adresu: Ing. Jozef Mláka, Pivovarská 7/4, 034 84 Liptovské Sliače, resp. v deň pretekov
Prezentácia: V deň pretekov v priestoroch novej tribúny I. OFC Liptovské Sliače na ihrisku od 09:00 do 10:50 hod.
Prezentácia končí 15 min. pred štartom príslušnej kategórie.
Hodnotenie: Prví traja pretekári v žiackych, dorasteneckých a juniorských kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy. Prví
traja pretekári v absolútnom poradí a prví traja v kategóriách mužov a žien obdržia diplomy a finančné odmeny.
Trate: Vedú miestnymi asfaltovými komunikáciami a v teréne.
Občerstvenie: Organizátor zabezpečí občerstvenie a bufet v priestore štartu a cieľa. Pre dospelých bude pripravený dobrý
guláš.
Informácie: Ing. Jozef Mláka 0903 033 821, Obecný úrad Liptovské Sliače 044/437 21 71

07.09.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

10:30

MFK RUŽOMBEROK B – MŠK ŽILINA B
8. kolo 2. futbalovej ligy.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€
08.09.2019

Štart: Námestie Š. N. Hýroša v Ružomberku

10:15

RUŽOMBERSKÉ SCHODY 2019
Tradičné septembrové podujatie: preteky na horských bicykloch v jazde po schodoch, ale aj bez schodov.
Program:
10:15 štart deti
11:30 štart šortrek
13:00 štart preteky bez schodov
16:00 štart Ružomberské schody
Info: 0907 044 040
13.09.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

18:00

MBK RUŽOMBEROK – WISLA KRAKOW
Prípravný basketbalový zápas žien.
14.09.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

18:30

MBK RUŽOMBEROK – KP BRNO
Prípravný basketbalový zápas žien.
14.09.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

19:00

MFK RUŽOMBEROK – ŠKF SEREĎ
8. kolo základnej časti futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
15.09.2019

11:00

XII. PODSUCHÁ - SMREKOVICA
Malinô SkiAlp Team vás pozýva na XII. ročník horskej časovky do vrchu na MTB Podsuchá - Smrekovica.
Program:
09:00 – 10:30 prezentácia na Podsuchej
10:45 odvoz batožiny pretekárov na Smrekovicu (organizátor neručí za veci)
11:00 štart prvého pretekára
12:00 občerstvenie (guláš a pivko alebo Kofola)
14:00 vyhlásenie výsledkov pri Kolibe na Smrekovici
Registrácia:
elektronicky na www.malinoskialpteam.sk do 14.09.2019 do 20:00 hod.
15.09.2019 na Podsuchej (Bodega) v čase 09:00 – 10:30 hod.
Kategórie:
Juniori roč. nar. 2002 a ml.
Muži A do 40 rokov roč. nar. 1980 - 2001
Muži B nad 40 rokov roč. nar. 1970 - 1979
Muži C nad 50 rokov roč. nar. 1969 a st.
Ženy bez rozdielu veku
Štartovné: bude vyberané pri prezentácii elektronicky prihlásení do 14.09.2019 do 20:00 hod. 12,00€, prihlásení na mieste
15,00€ (zahŕňa občerstvenie po pretekoch a tričko s logom podujatia pre prvých sto prihlásených pri prezentácii)
Trasa pretekov:
Štart: turistický smerovník nad Bodegou Podsuchá 560 m.n.m.
Cieľ: Smrekovica - Horezza a. s. (Koliba) 1372 m.n.m.
Dĺžka trate: 8,3 km, prevýšenie 812 m
Trasa pretekov vedie neustále po asfaltovej komunikácii. Trať je mimoriadne náročná, nepretržité stúpanie (priemer 9,7 %)
bez oddychových úsekov. Organizátor odporúča cyklistickú prilbu hlavne pri ceste späť.
Ceny: Pretekári budú podľa umiestnenia odmenení v rámci možností usporiadateľa vecnými cenami, resp. finančnými.
Za prekonanie rekordu trate je finančná odmena 200,00€.
Informácie: 0908 922 212, e-mail: hlaucob@rk.imafex.sk
19. - 20.09.2019

Ružomberok

63. OKOLO SLOVENSKA: 2. A 3. ETAPA
63. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
2. etapa sa začne 19.09.2019 o 12:30 v Bardejove a skončí okolo 17:00 v Ružomberku.
3. etapa sa začne 20.09.2019 o 12:30 slávnostným štartom na Námestí A. Hlinku v Ružomberku a skončí sa okolo 16:30 v
Hlohovci.
Celé preteky sa začnú 1. etapou 18.9. a skončia sa 4. etapou 21.9.2019.

22.09.2019

BikePark Ružomberok – Malinô Brdo

11:00

MORAVSKO - SLOVENSKÝ POHÁR
5. kolo pretekov Moravsko - Slovenského pohára v zjazde na horských bicykloch.
Trať: DH trať DH PRO, alebo Intro... môže byť upravená podľa počasia v piatok pred pretekmi.
Časový plán:
Sobota 21.09.2019
09:00 – 10:00 uzavretie trate - možnosť iba pešej prehliadky schválenej trate pretekov
10:00 - 17:30 voľný tréning bez usporiadateľského zaistenia
09:00 - 13:00 registrácia prihlášky pre všetky kategórie
Pozor: v nedeľu už nie je možné sa registrovať!
V prípade, že sa v sobotu nemôžete dostaviť na registráciu, tak požiadajte kolegu o prevzatie štartovného čísla.
Nedeľa 22.09.2019
09:00 - 10:00 možnosť voľného tréningu
10:00 - 10:45 doporučený tréning
11:00 štart semifinálovej jazdy
13:00 štart finálovej jazdy
30 min. po dojazde vyhlásenie výsledkov pre všetky kategórie
Vypísané kategórie: Ženy 15 - 99 rokov (2004 - 1920), Nádeje 10 - 14 rokov (2009 - 2005), Kadet 15 - 16 rokov (2004 2003), Junior 17 - 18 rokov (2002 - 2001), Hobby 19 - 29 rokov (2000 - 1990), Masters 30 - 39 rokov (1989 - 1980), Super
Masters 40 - 99 rokov (1979 - 1920), Elite 19 - 29 rokov (2000 - 1990), Enduro 19 - 99 rokov (2000 - 1920)
Kategórie Master + Super Master štartujú spoločne a vyhlasujú sa 3 najlepší jazdci + víťaz Super Masters
Štartovné + vývoz na 2 dni: 35,00€
Registrácia: od 05.09. do 19.09.2019 do 22:00 hod. na:
http://www.moravskoslovenskydhcup.eu/race_registrations/people/new
Jazdci, ktorí sa nezaregistrujú cez internet budú platiť poplatok.
Vecné ceny + trofeje: získajú jazdci za 1. - 3. miesto vo všetkých hlavných kategóriách.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na doplnenie a zmeny v rozpise pretekov.
28.09.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – ŠKP BANSKÁ BYSTRICA
Basketbalová extraliga žien.
Vstupné: 2,00€ / 1,00€
29.09.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

10:30

MFK RUŽOMBEROK B – MŠK PÚCHOV
11. kolo 2. futbalovej ligy.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€

TURISTIKA
29.08. - 01.09.2019

Ružomberok

41. ZRAZ CYKLOTURISTOV KST
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok, Klub slovenských turistov - región Liptov a Mesto Ružomberok
pozývajú všetkých členov KST, nadšencov prírody a cykloturistiky na 41. Zraz cykloturistov KST.
Program:
Sobota 31.08.2019
07:00 - 08:00 raňajky
07:00 - 09:00 odchod na cyklotrasy, odchod na pešie trasy
17:00 - 18:30 večera
19:00 - 02:00 ukončenie zrazu, kultúrny program, turistická zábava
Nedeľa 01.09.2019
07:00 - 08:00 raňajky
09:00 - 12:00 individuálny program
10:00 uvoľnenie ubytovacích priestorov
Cyklotrasy:
C3 31.08.2019 Ružomberok, CykloKorytnička - Korytnica - Ružomberok (celková dĺžka 54 km, stúpanie - 605 m.)
C4 31.08.2019 Ružomberok - Liptovská Štiavnica - Liptovské Sliače - Partizánska Ľupča - Ľubela - Svätý Kríž - Liptovský
Mikuláš - Liptovský Trnovec - Bešeňová - Ružomberok (celková dĺžka 76 km, stúpanie približne - 1050 m.)
Pešie trasy:
T2 31.08.2019 Ružomberok - Čebrať - Predný Choč - Mních - Ružomberok (celková dĺžka - 19 km, stúpanie - 1272 m.)
Kontakt: informácie o zraze Robert Fajta 0907 227 379, 044 432 26 73, e-mail: fajtabra@mail.t-com.sk

30. - 31.08.2019

NOČNÝ VÝSTUP NA OSTRÔ 1067 m (Nízke Tatry)
Lyžiarsky klub Biely Potok organizuje Nočný výstup na Ostrô s prespaním na Poliankach.
Zraz na vrchole 31.08.2019 o 12:00 hod.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Macko 0905 904 335
31.08.2019

VII. VÝSTUP NA TRI VRCHY: PREDNÝ ČEBRAŤ, PREDNÝ CHOČ, MNÍCH
(Chočské vrchy)
KSTL TOM Likavka a Obec Likavka Vás pri príležitosti osláv 75. výročia SNP srdečne pozývajú na VII. ročník
Memoriálu Ing. Š. Pátera: Výstup na tri vrchy: Predný Čebrať (945 m), Predný Choč (1249 m) a Mních (657 m).
Začiatok a zraz účastníkov výstupu je o 07:00 hod. na lúke Hlivovo pod Čebraťom.
Trasa: Hlivovo - Predný Čebrať (945 m.n.m) - Hlivovo - Koliba Likava - Predný Choč (1249 m.n.m) - PD Likavka, dvor
Martinček – Mních (695 m.n.m) – kríž na ceste do Martinčeka / pekáreň Likavka
Popis trasy: Začiatok výstupu je o 07:00 hod. z lokality Hlivovo (z Ružomberka od Kuskovej vily) po červenej značke na
Predný Čebrať. Späť po rovnakej trase na Hlivovo, pokračovať smerom ku Kolibe Likava poľnou cestou a po červenej značke
popod Hrad Likava na Predný Choč. Späť po červenej značke, cca po 30 minútach odbočiť vľavo na lesnú a poľnú cestu,
pokračovať po modrej značke, odbočiť vľavo k HD PD Likavka k okraju obce Martinček a pokračovať chodníkom hrebeňom
na Mních.
Predpokladaný čas trvania výstupu: 7 - 8 hodín
Účastníci výstupu dostanú účastnícky list.
Zo všetkých troch vrcholov je krásny výhľad na okolité pohoria a mesto Ružomberok.
Peši
Obtiažnosť: III
Informácie: Brtko 0902 040 056
31.08.2019

IX. VÝSTUP NA KÚTNIKOV KOPEC 1064 m (Veľká Fatra)
Turistický klub Tramp Hubová organizuje IX. ročník výstupu na Kútnikov kopec.
Výstup sa uskutoční pri príležitosti 9. výročia postavenia kríža a 8. výročia posviacky kríža na vrchole Kútnikovho kopca.
Zraz:
09:30 Námestie v Ľubochni (po modrej značke)
10:00 Sýpky v Hubovej (po žltej značke)
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Ižo 0910 170 579
01.09.2019

OKOLO TURÍCKEJ MAGURY
Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov vás pozýva na cyklotúru okolo Turíckej Magury.
Počas leta 2019 si môžete každú nedeľu vyjsť na výlet na bicykli po Liptove. Zoberte si svojho dvojkolesového tátoša a
vyberte sa na výlet so sprievodcom do tých najkrajších lokalít na Liptove.
Z Liptovskej Teplej pôjdeme smerom na Turík, kde začneme stúpať popri potoku Turík k jazierku. Tu si môžeme dať krátku
pauzu a nabrať sily na stúpanie poza Turícku Maguru. Následne začneme klesať do Jastrabej doliny až zídeme cez Lúčky
späť do Liptovskej Teplej.
Cyklo
Obtiažnosť: II
Informácie: 0908 375 825
01.09.2019

HIADEĽSKÉ SEDLO (Nízke Tatry)
OŠK Tatran Liptovská Osada - cyklistický oddiel pozýva všetkých záujemcov na cyklotúru.
Zraz: 12:30 hod. pred Obecným úradom v Liptovskej Osade
Pri tejto príležitosti bude aj položený veniec pri pamätníku padlých hrdinov pod Hiadeľským sedlom.
Peši
Obtiažnosť: II
01.09.2019

KRIVÁŇ 2495 m (Vysoké Tatry)
Turistický klub Šíp Stankovany vás pozýva na výstup na Kriváň.
Odchod: o 05:30 hod. od železničnej zastávky v Stankovanoch
Doprava: autami na Štrbské Pleso
Čas: 7:50 h (19,8 km)
Peši
Obtiažnosť: III, VHT
Informácie: Tomáň 0905 449 445

08.09.2019

VÝCHODNÁ VYSOKÁ 2429 m (Vysoké Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom a odtiaľ cez sedlo Prielom
na Zbojnícku chatu, zostup cez Hrebienok na Starý Smokovec.
Peši
Obtiažnosť: III, VHT
Informácie: Fabian 0903 450 923
08.09.2019

LÚČNA 1653 m (Západné Tatry)
Občianske združenie Radičiná organizuje výstup zo Zverovky na Lúčnu a späť cez Rákoň.
Odchod: o 06:30 z Hrboltovej vlastnými automobilmi
- 5 a pol hodinová túra, 16 km
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Král 0905 874 903
15.09.2019

OTRHANCE: hrebeň (Západné Tatry)

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup po trase: Úzka dolina - Račkova dolina - Gáborová dolina - Bystré
sedlo – Klin – Končistá - Ostredok (Otrhance) - Úzka dolina.
Peši
Obtiažnosť: III, VHT
Informácie: Čániová 0905 687 632
20.09.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

ŽIVIJÓ50!: BICYKLOM ZA FULLOM
Na bicykloch vyrazíme po stopách Fullovej inšpirácie. Vlastný bicykel a kondícia podmienkou.
Zraz: o 09:00 pred Galériou Ľ. Fullu
Trasa: cca 40 km
Podujatie sa koná pri príležitosti 50. výročia vzniku Galérie Ľ. Fullu.
Cyklo
Obtiažnosť: I
Informácie: Galéria Ľ. Fullu 044/245 21 11
22.09.2019

SKRINIARKY: hrebeň (Západné Tatry)

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup po trase: Bobrovecká vápenica - Bobrovecká dolina – Brestová –
Skriniarky - Baníkovské sedlo - dolina Parichvost - Bobrovecká vápenica.
Peši
Obtiažnosť: III, VHT
Informácie: Čániová 0905 687 632
29.09.2019

CHLEB 1646 m (Malá Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup zo Šútova na Chleb, zostup cez Mojžišove pramene a Šútovský
vodopád do Šútova.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Kačo 0907 711 059

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

