
PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

AUGUST 2013
KINO KULTÚRA

Streda 31.7. o 17:00 hod.
ŠPECIÁLNA PREDPREMIÉRA
Štvrtok 1., piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4.8. o 17:00 hod.
Pondelok 5.8. o 19:30 hod. 
ŠMOLKOVIA  2 /THE SMURFS 2/ v 3D
Tohtoročné prázdniny ovládne modrá farba. 
V pokračovaní rodinnej komédie vytvorí zlý čarodejník Gargamel nezbedné stvorenia podobné 
Šmolkom, tzv. Lapajov a dúfa, že s ich pomocou získa všemocnú magickú šmolkovskú esenciu. 
Avšak čoskoro zistí, že len skutočný Šmolko mu môže dať to, čo potrebuje, a že iba Šmolinka pozná 
tajné kúzlo, ktoré premení Lapajov na skutočných Šmolkov. A tak se Gargamel rozhodne uniesť 
Šmolinku do Paríža...
Rodinná animovaná komédia, 105 min., U, USA, SD, 3D projekcia, 6€

Štvrtok 1., piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4.8. o 19:30 hod.
DRSŇÁČKY /THE HEAT/
Jedna by druhú najradšej zabila. Ale šéf im to zakázal.
To je veta, ktorá presne vystihuje vzťah predstaviteliek filmu, zvláštnej agentky FBI Sarah /S. Bullock/ 
a bostonskej  policajtky Shannon /M. McCarthy/ Tie dve ani nemôžu byť odlišnejšie. Upätá Sarah 
pracuje v New Yorku a dúfa v ďalšie povýšenie. Je ambiciózna, talentovaná, inteligentná a má 
detektívne schopnosti ako Sherlock Holmes. Oproti tomu svojrázna Shannon vyrastala v uliciach 
Bostonu a vie strieľať rovno od boka. Zbraňou a aj svojím ostrým jazykom. A pretože prednedávnom 
okrem iného zatkla aj svojho brata, tak ju pre zmenu neznáša jej rodina. Tieto dve predstaviteľky 
zákona sa proste musia stretnúť …
Réžia: P. Feig
Komédia, 116 min.,  MP12+, USA, ST, 2D projekcia, 4€
Utorok 6. a streda 7.8. o 19:30 hod.
OČISTA /THE PURGE/
Keby ste mali možnosť počas jednej noci v roku vykonať akýkoľvek zločin bez akýchkoľvek 
následkov, čo by ste urobili?
Amerika je preplnená zločinmi a väznice praskajú vo švíkoch. Vláda prijala rozhodnutie, podľa ktorého 
bude každoročne vyhradených 12 hodín, počas ktorých sa všetky zločiny vrátane vraždy stanú 
legálnymi. Polícia v tomto období nebude reagovať na požiadavky občanov a nemocnice odmietnu 
pomôcť zraneným. Je to noc, kedy sa občania môžu vyzúriť na sebe navzájom bez hrozby trestu. 
Táto noc je plná násilia a zločin neobchádza žiadnu domácnosť. Počas takejto noci zaklope jednej 
rodine na dvere neznámy cudzinec... 
Réžia: J. de Monaco,  Hrajú: E. Hawke, L. Headeystn...
Sci-fi horor, 85 min., MP15+, USA, T, 2D projekcia, 4€
Štvrtok 8., piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11.8. o 17:00 hod.
ŠMOLKOVIA 2 /THE SMURFS 2/ 
Tohtoročné prázdniny ovládne modrá farba.
V pokračovaní rodinnej komédie vytvorí zlý čarodejník Gargamel nezbedné stvorenia podobné 
Šmolkom, tzv. Lapajov a dúfa, že s ich pomocou získa všemocnú magickú šmolkovskú esenciu. 
Avšak čoskoro zistí, že len skutočný Šmolko mu môže dať to, čo potrebuje, a že iba Šmolinka pozná 
tajné kúzlo, ktoré premení Lapajov na skutočných Šmolkov. A tak se Gargamel rozhodne uniesť 
Šmolinku do Paríža...
Rodinná animovaná komédia, 105 min., U, USA, SD, 2D projekcia, 4€



Štvrtok 8., piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11.8. o 19:30 hod.
ELYSIUM
Dej filmu  je zasadený do roku 2159, kedy veľmi bohatá časť obyvateľstva žije na umelo 
vybudovanej kozmickej stanici Elysium, zatiaľ čo zvyšok populácie na preľudnenej 
a spustošenej Zemi.
Rhodes, vládny úradník, sa nezastaví pred ničím, aby mohol presadiť antiimigračný zákon a zachovať 
luxusný životný štýl občanov Elysia. To však  nezastaví ľudí na Zemi, ktorí sa snažia dostať dnu 
všetkými prostriedkami. Keď je smoliar Max zahnaný do kúta, súhlasí, aby sa zhostil neľahkej misie, 
ktorá, ak bude úspešná, nielen zachráni jeho život, ale môže priniesť rovnosť týchto polarizovaných 
svetov.
Réžia: N. Blomkamp, Hrajú: M. Damon, J. Foster, W. Fichtner, A. Braga...
Sci-fi, akčný , thriller, dráma, 109 min., MP12+, USA, T, 2D projekcia, 4€

Pondelok 12., utorok 13. a streda 14.8. o 19:30 hod. 
POT A KRV /PAIN AND GAIN/
Keď to nemôžeš mať, musíš si to vziať.
Daniel Lugo /M. Wahlberg/ je sympatický tréner z posilňovne, ktorý vo voľnom čase myslí len na to, 
ako bezbolestne zbohatnúť. Pretože verí, že mu to celkom páli, vymyslí plán, do ktorého zasvätí 
dvoch kumpánov, Adriana /A. Mackie/, chlapíka totálne rozhaseného steroidmi, a čerstvo 
prepusteného recidivistu Paula /D. Johnson/, z ktorého sa vo väzení stal veľmi veriaci človek. 
Ten plán je geniálne jednoduchý. Unesú Danielovho bohatého klienta, a za kufor plný peňazí ho zase 
pustia na slobodu. Plán ale zlyhá hneď v samom zárodku. 
Réžia: M. Bay
Akčný, krimi, thriller, komédia, 129 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia, 4€

Štvrtok 15., piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18.8. o 17:30 hod.
PERCY JACKSON: MORE OBLÚD 3D /PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS/
Byť bohom na Olympe nie je príliš jednoduché, už len preto, že sú tam týchto 
mocných božských postáv celé mraky a nie vždy sa medzi sebou priatelia. 
Byť človekom medzi ľuďmi má rovnako svoje úskalia. Ale byť polobohom, to už je poriadny 
problém. Znamená to hľadať si svoje miesto ako na zemi, tak v nebi. A ešte horšie je, keď ste teenager, 
ktorého otcom je Poseidon a matkou „obyčajný“ človek, ktorý vašu výchovu a búriace sa hormóny nie 
vždy zvláda. V takejto situácii sa nachádza Percy Jackson, ktorého jediným bezpečným útočiskom 
sa stáva Tábor Polokrvných, kde žijú takto splodení. Teda tí, ktorých jedným rodičom je boh a druhým 
človek... 
Réžia: T. Freudenthal, Hrajú: L. Lerman, S. Bean,  A. Daddario...
Akčný, fantasy, 107 min., MP12+, USA, ČD, 3D projekcia, 6€

Štvrtok 15., piatok 16., sobota 17., nedeľa 18. a pondelok 19.8. o 20:00 hod.
MY SME MILLEROVCI /WE'RE THE MILLERS/
Akčná komédia s J. Aniston a J. Sudeikis. 
David Burke je podradný díler trávy, ktorého klientmi sú šéfkuchári a matky voziace svoje deti na 
tréningy. Ale nie deti – predsa len má svoje zábrany. Čo by sa teda mohlo pokaziť? Veľa. Pochopiteľne 
sa snaží byť čo najviac nenápadný. Nie práve najpríjemnejším spôsobom zistí, že žiadny dobrý skutok 
nezostane nepotrestaný. Snaží sa pomôcť niekoľkým lokálnym puberťákom a skončí okradnutý triom 
punkových bezdomovcov. Ukradnú mu zásoby aj hotovosť a on má zrazu voči svojmu dodávateľovi 
Bradovi (E. Helms) obrovský dlh. V snahe zachovať si čistý štít a udržať si dobrý zdravotný stav David 
nemá na výber. 
Réžia: R. M.Thurber
Komédia, 110 min., MP12+,  USA, ST, 2D projekcia, 4€

Utorok 20.8. o 19:50 hod.
ROBBIE WILLIAMS: TAKE THE CROWN TOUR 2013
LIVE prenos z estónskeho Tallinnu, predposlednej zastávky Robbieho turné po európskych  
štadiónoch v HD rozlíšení s jedinečnou zvukovou kvalitou Dolby Surround.
Dĺžka: 100 min.
Vstupné: 9,00€
Viac info na strane 8



Piatok 23., sobota 24. a nedeľa 25.8. o 19:30 hod.
RED 2
Úspešná komédia RED /Retired Extremely Dangerous/ o vyslúžilých agentoch, ktorí rozhodne 
nezhrdzaveli a vedia hrýzť.  
Trojica B. Willis, J. Malkovich a H. Mirren bude mať v pokračovaní veľmi exkluzívne posily. 
V RED 2 si užijeme i A. Hopkinsa alebo C. Zetu-Jones. 
Réžia: D. Parisot
Akčná komédia, 116 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia, 4€

Streda 21. a štvrtok 22.8. o 19:30 hod.
LOVELACE: PRAVDIVÁ SPOVEĎ KRÁĽOVNEJ PORNA /LOVELACE/ 
Biografický príbeh zaznamenáva zrod prvej pornohviezdy - neznámej Lindy Lovelace, ktorá 
mimochodom za účinkovanie v tomto filme zinkasovala smiešnych 1 250 dolárov.
Naivné dievča, vychované vo veriacej rodine, sa nechá úplne ovplyvniť charizmatickým Chuckom 
Traynerom, ktorý sa po objavení jej "neskutočného talentu na orálny sex" stane jej manželom, 
manažérom, ale aj pasákom... 
Réžia: R. Epstein, J. Friedman, Hrajú: A. Seyfried, P. Sarsgaard, S. Stone...
Životopisná dráma, 92 min., MP18+,  FR/Dánsko, ČT, 2D projekcia, 4€
Štvrtok 22., piatok 23., sobota 24. a nedeľa 25.8. o 17:30 hod.
Pondelok 26.8. o 19:30 hod.
LIETADLÁ 3D /PLANES/
Sponad sveta, v ktorom žijú Autá, prináša štúdio Disney animovanú rodinnú 3D 
komédiu.
Dusty je lietadlo s hlavou v oblakoch - doslova. Povolaním je síce jednomotorovým 
práškovacím lietadlom, no predstavuje si sám seba v závratných výškach po boku slávnych lietadiel 
v medzinárodných pretekoch. Fakt, že nie je stavaný na súťažné lietanie, ho neodrádza od jeho sna. 
Horšie však je, že sa bojí výšok. S trochou pomoci od svojich priateľov a veterána z 2. svetovej vojny, 
ktorý mu dá cenné rady, sa Dusty vydáva na svoje životné dobrodružstvo. Vrtuľu pri vrtuli stúpa 
so šampiónmi do výšav, o ktorých sa mu nikdy ani nesnívalo...
Rodinná animovaná komédia, 88 min., U, USA, SD,  3D projekcia, 6€

Utorok 27. a streda 28.8. o 19:30 hod.
KICK ASS 2: NA PLNÉ GULE /KICK ASS 2: BALLS TO THE WALL/
Na konci prvého dielu Dave alias Kick-Ass  /A. Johnson/ a Mindy alias Hit-Girl /Ch. Moretz/ 
zavesili svoju superhrdinskú identitu na klinec a snažia  sa žiť normálnym  životom typických  
teenagerov.  
Dave ale  nepočítal s tým, že svojim bizarným nápadom inšpiroval ďalší rad ľudí, ktorí na seba  
rovnako  navliekli super hrdinský odev a vydali sa do ulíc presadzovať dobro...
Réžia: J. Wadlow
Akčná komédia, 113 min., MP12+, USA, T, 2D projekcia, 4€

Štvrtok 29. a piatok 30.8. o 17:00 hod.
ŠMOLKOVIA 2 /THE SMURFS 2/ 
Tohtoročné prázdniny ovládne modrá farba.
V pokračovaní rodinnej komédie vytvorí zlý čarodejník Gargamel nezbedné stvorenia podobné 
Šmolkom, tzv. Lapajov a dúfa, že s ich pomocou získa všemocnú magickú šmolkovskú esenciu. 
Avšak čoskoro zistí, že len skutočný Šmolko mu môže dať to, čo potrebuje, a že iba Šmolinka pozná 
tajné kúzlo, ktoré premení Lapajov na skutočných Šmolkov. A tak se Gargamel rozhodne uniesť 
Šmolinku do Paríža...
Rodinná animovaná komédia, 105 min., U, USA, SD, 2D projekcia, 4€

Štvrtok 29., piatok 30. a sobota 31.8., nedeľa 1. a utorok 2.9. o 19:30 hod.
NÁSTROJE SMRTEĽNÍKOV: MESTO KOSTÍ /MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF BONES/
Mysteriózny svet skrytý v našom svete.
Zdanlivo obyčajná pätnásťročná Clary žije so svojou mamou Jocelyn, sleduje anime a najčastejšie 
trávi čas s najlepším kamarátom Simonom. Jej život sa nenávratne zmení vo chvíli, keď v nočnom 
klube stretne trojicu lovcov tieňov – bojovníkov proti tvorom podsvetia (démonom, upírom a podobne 
príjemným stvoreniam). 
Réžia: H. Zwart, Hrajú: L. Headey, L. Collins, J. R. Meyers, J. C. Bower
Akčná dobrodružná dráma, fantasy, 100 min., MP 12+, USA, ČT, 2D projekcia, 4€



Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a v Informačnom centre.
Informačné centrum: Po-Pi od 08:00 do 18:00, Sobota: 08:00 – 12:00, Nedeľa: 14:00 – 18:00 

Tel: 044 / 432 10 96
Pokladňa kina každý deň hodinu pred začiatkom predstavenia, Tel: 044 / 431 36 36

Rezervácia na kultúrne podujatia trvajú 48 hodín.
Rezervácia na filmové projekcie končí 30 minút pred predstavením.

Sobota 31.8. a nedeľa 1.9. o 17:30 hod.
LIETADLÁ /PLANES/
Sponad sveta, v ktorom žijú Autá, prináša štúdio Disney animovanú rodinnú komédiu. 
Dusty je lietadlo s hlavou v oblakoch - doslova. Povolaním je síce jednomotorovým práškovacím 
lietadlom, no predstavuje si sám seba v závratných výškach po boku slávnych lietadiel 
v medzinárodných pretekoch. Fakt, že nie je stavaný na súťažné lietanie, ho neodrádza od jeho sna. 
Horšie však je, že sa bojí výšok. S trochou pomoci od svojich priateľov a veterána z 2. svetovej vojny, 
ktorý mu dá cenné rady, sa Dusty vydáva na svoje životné dobrodružstvo. Vrtuľu pri vrtuli stúpa 
so šampiónmi do výšav, o ktorých sa mu nikdy ani nesnívalo...
Rodinná animovaná komédia, 88 min., U, USA, SD,  2D projekcia, 4€



DIVADLOKULTÚRNE PODUJATIA 
02.08.2013 Motel Ranč 19:00

COUNTRY ZÁBAVA SO SKUPINOU JADA
Motel Ranč v Černovej vás pozýva na Country zábavu so skupinou Jada.
Vstup zdarma
Info: 0905 864 285

03. - 04.08.2013 pred Kultúrnym domom A. Hlinku 10:00 

ALTERNATIVE ART TOUR 2013
Streetart, tanec, hudba, film.
Vstup zdarma
Akcia je súčasťou Ružomberského kultúrneho leta 2013.

03.08.2013 Liptovské Revúce – futbalové ihrisko 10:00 

XV. REVÚCKE BRYNDZOVÉ HALUŠKY
Občianske združenie Revúcki haluškári, Obec Liptovské Revúce a Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 
vás pozývajú na XV. ročník podujatia Revúcke bryndzové halušky.
Program:
09:30 Prezentácia súťažných družstiev
09:45 Vylosovanie poradia súťažiacich
10:00 Slávnostné otvorenie XV. ročníka, vystúpenie cimbalovej muziky Kramárovci z Martina
10:45 Začiatok súťaže vo varení a jedení halušiek
- súťaž detí v jedení halušiek
- súťaž v pílení dreva bruchačkou
- súťaž o najlepší meteník
15:30 Folklórny súbor Liptov z Ružomberka
17:00 Vyhodnotenie súťaže
18:00 Tombola
19:00 Ploštín Punk z Liptovského Mikuláša
21:30 Zapálenie haluškárskej vatry, ohňostroj
21:45 Tanečná zábava, hrajú Milanovci
Sprievodný program:
- ukážka tradičnej výroby ovčieho syra a výrobkov (oštiepok, žinčica)
- ukážky výroby rôznych remeselníkov
- rôzne atrakcie pre deti
- ukážky leteckých modelov
- prehliadka Revúckych dolín konským povozom - kočom
Štartovné pre 4-členné družstvo: 10,00€
Vstupné: 1,50€ (v cene je aj lístok do tomboly)
Info: P. Baštigál 0918 997 680, Obec Liptovské Revúce 0905 237 774

03.08.2013 ihrisko pri Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch 21:00 

LETNÉ KINO
Kultúrne stredisko Liptovské Sliače vás pozýva na premietanie filmu Jánošík 2. časť v réžií Paľa Bielika.

09.08.2013 Motel Ranč 19:00

COUNTRY ZÁBAVA SO SKUPINOU INOVÄŤ
Motel Ranč v Černovej vás pozýva na Country zábavu so skupinou Inoväť.
Vstup zdarma
Info: 0905 864 285

10.08.2013 Areál oddychu Biely Potok 10:00

BELANSKÉ GANCE
VIII. ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek.
Program: hudobná skupina Galaxia, DJ Plávka, kultúrny program v ľudovom tóne, súťaže pre deti a dospelých
Vstup zdarma

11.08.2013 Koliba u dobrého pastiera  

DEŇ KDH
Regionálne pracovisko KDH vás pozýva do areálu Koliby u dobrého pastiera v Čutkovskej doline na deň KDH.
Tešiť sa môžete na: atrakcie pre deti, lezeckú stenu, trampolínu, nafukovací hrad, maľovanie na tvár...
Zahrá vám skupina DUO M V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva o týždeň.

12. - 16.08.2013 Námestie Ľ. Nováka v Ľubochni  

ĽUBOCHNIANSKE REZBÁRSKE DNI
Obecný úrad v Ľubochni Vás srdečne pozýva na II. ročník Ľubochnianskych rezbárskych dní.



18.08.2013 Ružomberok (farský kostol a Námestie A. Hlinku) 10:00

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ NA MSGR. ANDREJA HLINKU
Mesto Ružomberok a rímskokatolícky Farský úrad v Ružomberku Vás srdečne pozývajú na spomienkovú slávnosť 
pri príležitosti 75. výročia odchodu do večnosti kňaza, pápežského protonotára a preláta Msgr. Andreja Hlinku.
Program:
10:00 Svätá omša vo farskom kostole
11:15 Spomienka pri soche A. Hlinku - príhovory osobností, kultúrny program

19.08.2013 Liptovské múzeum v Ružomberku 09:00

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

19.08.2013 Liptovské múzeum v Ružomberku 15:00 – 18:00

PLETENIE Z PEDIGU
Žilinský samosprávny kraj a Liptovské múzeum v Ružomberku Vás pozývajú na prázdninovú tvorivú dielňu pre 
verejnosť. 
Prihlásení záujemcovia sa počas troch hodín naučia základy pletenia  a samy si vyhotovia  pekný pedigový košíček. 
Prosíme záujemcov, aby sa na tvorivé dielne objednali najneskôr 2 dni vopred na e-mail: kultura.lmr@gmail.com, 
na tel. č. 044/432 24 68, alebo 0907 847 232.
Vstupné: 6,00 € (v cene lektor, materiál, pomôcky)

24.08.2013  Gino Paradise Bešeňová

FASHION SHOW – MAMY DEŤOM
Na svoje si prídu aj dámy, pre ne je pripravená Fashion show so známymi tvárami, všetko pod hlavičkou „mamy deťom“. 
Každý, kto tento deň príde, prispeje deťom zo sociálne slabších rodín užiť si tú najlepšiu zábavu.

23.08.2013 Motel Ranč 19:00

COUNTRY ZÁBAVA SO SKUPINOU SAMO
Motel Ranč v Černovej vás pozýva na Country zábavu so skupinou Samo.
Vstup zdarma
Info: 0905 864 285

25.08.2013 Komjatnianska dolina 11:00 

DEŇ ŠVOŠOVA 2013
Obec Švošov vás pozýva na VII. ročník podujatia Deň Švošova.
Program:
11:00 Svätá omša
12:15 Obed - guláš
13:00 Súťaže
Všetci ste srdečne vítaní na spoločnom stretnutí občanov a rodákov Švošova.

27.08.2013 Liptovské múzeum v Ružomberku 15:00 – 18:00

PLETENIE Z PEDIGU
Žilinský samosprávny kraj a Liptovské múzeum v Ružomberku Vás pozývajú na prázdninovú tvorivú dielňu pre 
verejnosť. 
Prihlásení záujemcovia sa počas troch hodín naučia základy pletenia  a samy si vyhotovia  pekný pedigový košíček. 
Prosíme záujemcov, aby sa na tvorivé dielne objednali najneskôr 2 dni vopred na e-mail: kultura.lmr@gmail.com, 
na tel. č. 044/432 24 68, alebo 0907 847 232.
Vstupné: 6,00 € (v cene lektor, materiál, pomôcky)

17.08.2013 prírodný amfiteáter v Pažitiach, Stredný Sliač 16:00

85. VÝROČIE ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovské Sliače vás pozýva na oslavu 85. výročia založenia dobrovoľného hasičského
zboru.
Program:
16:00 - 16:30 Slávnostné otvorenie
16:30 - 17:35 Ukážky hasičských techník
17:35 - 18:00 Vystúpenie folklórnej skupiny Sliačanka
18:00 - 18:30 Vystúpenie folklórneho súboru Liptov z Ružomberka
od 18:30 - Ľudová veselica

16.08.2013 Motel Ranč 19:00

COUNTRY ZÁBAVA SO SKUPINOU COUNTRY STEPS
Motel Ranč v Černovej vás pozýva na Country zábavu so skupinou Country Steps.
Vstup zdarma
Info: 0905 864 285

mailto:liptmuzeum@mail.t-com.sk


01.09.2013 Park Š. N. Hýroša 16:00 

VITAJ ŠKOLA
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na podujatie Vitaj škola.
Program:
Miroslav Kasprzyk - Zahrajme si rozprávku
Materská škola Černová - mažoretky
Základná umelecká škola Ľ. Fullu - hudobný odbor
Folklórny súbor Ružička z Černovej
Black - Revival Vestis Kabát
Program sa koná pri príležitosti začiatku nového školského roku.
Vstup zdarma Akcia je súčasťou Ružomberského kultúrneho leta 2013.

DIVADLODIVADLO

10.08.2013 Vlkolínec (detské ihrisko) 15:30

DIVADELNÝ VLKOLÍNEC – VLK A KOZLIATKA
Pozývame vás na divadelné predstavenia pre deti v podaní Stopka n.o.
Program:
15:30 Vlk a kozliatka
V prípade záujmu odohráme v priebehu dňa aj - O troch prasiatkach.
Divadelný Vlkolínec - pásmo divadelných predstavení a improvizačných divadielok realizovaných k XX.výročiu zapísania 
Vlkolínca do Zoznamu UNESCO. Vstupné dobrovoľné Zmena programu vyhradená.

17.08.2013 Vlkolínec (detské ihrisko) 15:30

DIVADELNÝ VLKOLÍNEC – STARÝ BODRÍK A VLK
Pozývame vás na divadelné predstavenia pre deti v podaní Stopka n.o.
Program:
15:30 Starý bodrík a vlk
V prípade záujmu odohráme v priebehu dňa aj - O červenej čiapočke.
Divadelný Vlkolínec - pásmo divadelných predstavení a improvizačných divadielok realizovaných k XX.výročiu zapísania 
Vlkolínca do Zoznamu UNESCO. Vstupné dobrovoľné Zmena programu vyhradená.

24.08.2013 Vlkolínec (detské ihrisko) 15:30

DIVADELNÝ VLKOLÍNEC – SNEHULIENKA
Pozývame vás na divadelné predstavenia pre deti v podaní Stopka n.o.
Program:
15:30 Snehulienka
V prípade záujmu odohráme v priebehu dňa aj - Polepetko.
Divadelný Vlkolínec - pásmo divadelných predstavení a improvizačných divadielok realizovaných k XX.výročiu zapísania 
Vlkolínca do Zoznamu UNESCO. Vstupné dobrovoľné Zmena programu vyhradená.

31.08.2013 Vlkolínec (detské ihrisko) 15:30

DIVADELNÝ VLKOLÍNEC – O HLÚPEJ ŽENE
Pozývame vás na divadelné predstavenia pre deti v podaní Stopka n.o.
Program:
15:30 O hlúpej žene
V prípade záujmu odohráme v priebehu dňa aj - O rybárovi a zlatej rybke.
Divadelný Vlkolínec - pásmo divadelných predstavení a improvizačných divadielok realizovaných k XX.výročiu zapísania 
Vlkolínca do Zoznamu UNESCO. Vstupné dobrovoľné Zmena programu vyhradená.

31.08.2013 Vlkolínec 10:00 

ROZLÚČKA S LETOM
Rozlúčka s letom vo Vlkolínci.
V intraviláne obce budú pracovať ľudoví remeselníci, návštevníci ich budú môcť pozorovať pri práci ( rezbári, maliari, 
tkáčka, priadka, výrobca fujár a píšťal- hrablí- vidiel- násad na kosu, ketliarky, výroba syrových nití...)
Hrať bude ľudová muzika. Vo dvore Galérie bude občerstvenie, bude sa podávať aj guláš. V okolí kostola a v Roľníckom 
dvore budú tvorivé dielne pre deti.

31.08.2013 centrum mesta (pri Kultúrnom dome A. Hlinku) 10:00

IV. ZRAZ MOTOCYKLOV JAWA 500 OHC
Automotoklub Ružomberok organizuje IV. ročník zrazu motocyklov Jawa 500 OHC.
Výstava motoriek v centre mesta bude od 10:00.
Info: 0905 915 102, e-mail: vlado.first@yahoo.com 



KONCERTY

02.08.2013 Park Š. N. Hýroša 16:00 

LIPTOV
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na koncert Folklórneho súboru Liptov.
Vstup zdarma
Akcia je súčasťou Ružomberského kultúrneho leta 2013.

09.08.2013 Park Š. N. Hýroša 16:00 

OLD BAND A ELIŠKY
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na koncert zoskupení Old Band a Elišky.
Hudba pre všetky vekové kategórie.
Vstup zdarma
Akcia je súčasťou Ružomberského kultúrneho leta 2013.

16.08.2013 Park Š. N. Hýroša 16:00 

JAZZ FORMÁCIA + BLUE LINK
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na koncert jazzových skupín Jazz Formácia (Ostrava) a Blue Link (Ružomberok).
Vstup zdarma
Akcia je súčasťou Ružomberského kultúrneho leta 2013.

17.08.2013  Gino Paradise Bešeňová

HIP HOP - MAJK SPIRIT a H16
Tak toto je jedna z najlepších akcií v Bešeňovej! 
Exkluzívne príde odprezentovať svoju tvorbu MAJK SPIRIT a legendárna crew H16.
Tento obyčajný chalan začal v roku 2000 ako DILEMA, v roku 2003 oficiálne vytvorili skupinu H16 v zložení Majk Spirit 
(Dilema), Grimaso, Abe, Cigo, Otecko (Kardinál) a Yanco Král (vtedy ako DJ Yanko), teraz už legendárnu rapovú crew. V 
roku 2007 ste ho mohli registrovať ako Koko Šajs/Koko Najs. Od roku 2010 vystupuje pod menom Majk Spirit - čo 
predstavuje anglický preklad jeho mena Michal Dušička. V roku 2011 vydáva svoj debutový album. Počas svojej kariéry 
spolupracoval so zvučnými menami, asi najznámejšia je spolupráca so Celeste Buckingham.
Program:
Počas dňa vystúpenie Deep dance a hip-hop škola tanca
Barmanská show, miešané drinky, krásne hostesky a súťaže o skvelé ceny
18:00 H16
19:00 Majk Spirit

20.08.2013 Kino Kultúra 19:50 

ROBBIE WILLIAMS: TAKE THE CROWN TOUR 2013
Kino Kultúra vás pozýva na LIVE prenos z estónskeho Tallinnu, predposlednej zastávky Robbieho turné 
po európskych  štadiónoch v HD rozlíšení s jedinečnou zvukovou kvalitou Dolby Surround.
Spolu s nadupaným playlistom, ktorého súčasťou sú nielen aktuálne Robbieho hity, ale aj najväčšie sólové pecky či vybrané 
tracky z doby jeho spolupráce so skupinou Take That, prinesie tento rodený showman 100 minút nefalšovanej zábavy 
na veľkom plátne.
Prvé recenzie z počiatočnej etapy turné velebili prepracovanú výpravu a Robbieho presvedčivý výkon. Britský The Sun 
označil speváka za „najlepšieho showmana v branži“ a koncert za „veľkolepú show“.
Produkcie sa ujala spoločnosť Done and Dusted, ktorá sa podieľala na niekoľkých popredných svetových veľkolepých 
produkčných aktivitách, vrátane Zahajovacej ceremónie Olympijských hier v Londýne v roku 2012, koncertu Coldplay 
v Barcelone, Adele v Royal Albert Hall, Rolling Stones Biggest Bang Tour a Knebworth Robbieho Williamsa. 
Robbie Wiliams sa narodil 13. februára 1974 v Stoke on Trend (Anglicko). Jeho otec bol komediantom, ktorý vystupoval 
pod umeleckým menom Pete Conway, jeho mama pracovala ako kvetinárka. Robbie študoval Na St. Margaret Ward High 
School v Stoke-On-Trent. Tu získal základy pre spievanie a herectvo. Ako šestnásťročný bol po konkurze prijatý 
do novovzniknutej skupiny Take That. Skupina Take That mala počas svojej kariéry desať hitových singlov. V roku 1995 
Robbie skupinu Take That opustil a dal sa na sólovú dráhu. Jeho album Escapology sa stal prvým najpredávanejším 
albumom roka 2002 v Anglicku. Preslávili ho aj jeho 3 koncerty v Knebworthe. Bol to najväčší koncert pod holým nebom 
v dejinách Anglicka. Robbieho sledovalo viac ako 375 000 ľudí v trojdňovom koncertnom programe, najväčšom v Anglicku. 
V novembri 2005 získal cenu MTV Europe Music Award pre najlepšieho speváka. Neskôr bol zapísaný do Guinnesovej knihy 
rekordov za predaj 1.6 milióna vstupeniek za jeden deň na nové turné "Close Encounters World Tour".
Dĺžka: 100 min.
Vstupné: 9,00€
Lístky si môžete v predpredaji zajúpiť v Informačnom centre Ružomberok a  pokladni kina.

23.08.2013 Park Š. N. Hýroša 16:00 

KÉFAS
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na koncert pop-rockovej skupiny Kéfas.
Vstup zdarma
Akcia je súčasťou Ružomberského kultúrneho leta 2013.



25.08.2013 Areál oddychu Biely Potok 16:00 

SUPRANKA
Pozývame vás na koncert dychovej hudby Supranka.
Vstup zdarma

VÝSTAVY

22.06. - 03.08.2013 Fotogaléria Liptovského múzea

FOTOVÝSTAVA F. ŠLACHTU: PANORÁMY
Výstava fotografií člena Fotoklubu Františka Šlachtu.
Na výstave uvidíte 75 panorám, z ktorých 30 zachytáva mesto Ružomberok a zvyšných 45 pohoria Slovenska a Európy. 
Príprava výstavy a nafotenie panorám autorovi trvala približne dva roky a väčšiu časť fotografií nafotil fotoaparátom 
Canon 550 s 10mm objektívom. Autor venuje tento súbor panoramatických fotografií mestu, v ktorom žil a horám, 
v ktorých prežil pekné chvíle svojho života.
Vstupné: 0,50€

11.07. - 22.09.2013 Galéria Ľ. Fullu

GUSTÁV MALLÝ
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na výstavu Gustáv Mallý z cyklu Kolegovia. Výstava z cyklu Kolegovia/klasici slovenskej 
moderny predstavuje každoročne, počas letnej sezóny vo výstavných priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu výber z diela 
jedného z klasikov slovenskej moderny, ktorí boli súčasníkmi Ľudovíta Fullu. Ukáže nielen vrcholné diela toho - ktorého 
umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia“, inšpirácie. Táto výstava je venovaná tvorbe Gustáva Mallého 
a sústreďuje sa na ukážky vrcholného obdobia jeho tvorby v 30. rokoch 20. storočia.
Vstupné: 1,70€

02. - 29.08.2013 Liptovské múzeum v Ružomberku

VÝSTAVA ČLENOV ZSF
Výstava fotografií členov Zväzu slovenských fotografov.
Vstupné: 0,75€ / 1,50€

22.07. - 25.08.2013 Liptovské múzeum v Ružomberku

OBRÁZKY
Výstava fotografií Jiřího Paďoura pod názvom Obrázky predstavuje výber z tvorby autora a vznikla v rámci 
projektu Příroda nezná hranic, ktorého realizátorom je Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny a Český svaz 
ochránců přírody. 
Autor Jiří Paďour (1964) býva v Bystřičke (okres Vsetín) a pracuje ako chemik. Fotografovaniu sa venuje od detstva. 
Príroda bola pre neho vždy unikátnym priestorom plným inšpirácie a svetla. Považuje ju za nekonečnú galériu čarovných 
obrázkov, ktoré potešia dušu uponáhľaného človeka a fotografiami poukazuje na to, že bez schopnosti vnímať krásu 
prírody je náš život akýsi prázdny. Autor si kladie za cieľ zachytiť aspoň časť tejto nádhery a odovzdať ju ďalej. Najväčším
zdrojom inšpirácie bola a je pre neho príroda, od zázrakov mikrosveta až po veľkoleposť rôznych pohorí, o čom svedčia 
aj vystavené fotografie.
Vstupné: 0,50€ 

02.08. - 27.09.2013 Liptovské múzeum v Ružomberku

PAVÚKOVCE OPRADENÉ SIEŤAMI A POVERAMI
Výstava prevzatá zo SMOPaJ - na paneloch – osahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu. 
Vstupné: 0,50€ 

03.08. -14.09.2013 Fotogaléria Liptovského múzea

FOTOVÝSTAVA F. DEJČÍKA
Výstava fotografií člena Fotoklubu Františka Dejčíka.
Vstupné: 0,50€

02. - 28.08.2013 Liptovské múzeum v Ružomberku

REZBÁRI DOLNÉHO LIPTOVA
Výstava rezbárskych prác Pavla Lokaja, Alberta Šimráka, Lubomíra Šidu a Felixa Bartíka.
Vstupné: 0,50€ 



ŠPORT

10.08.2013  Gino Paradise Bešeňová 10:00

SPINNING PRI BAZÉNOCH
Kto nestihol spinning v júni, má ďalšiu možnosť vydať zo seba maximum na spinneri v auguste. Bešeňová je stále v 
pohybe. Jazdiť sa bude priamo pri bazénoch, hodinami spinningu vás budú sprevádzať najlepší inštruktori Lucia Fabišíková a 
Ivan Mičuda. Celý deň tu pre vás bude animačný tím, súťaže pre deti aj dospelých, jednoducho ďalší skvelý deň v Bešeňovej.
Registrácia do 05.08.2013 na marketing@ginoparadise.sk, heslo: SPINNING
Časový harmonogram:
10:00 – 11:00 Registrácia
11:00 – 11:45 I. blok
12:00 – 12:45 II. blok
13:00 – 13:45 III. blok
14:00 – 14:45 IV. blok

10.08.2013 Futbalový štadión MFK Ružomberok 18:00

MFK RUŽOMBEROK – FC SPARTAK TRNAVA
5. kolo futbalovej Corgoňligy.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€

17.08.2013 11:00

VLKOLÍNSKY DRAPÁK
Horská časovka MTB jednotlivcov (440 m prevýšenie).
Štart: 11:00 Reštaurácia - Motel Vlčí dvor (Ružomberok – Biely Potok)
Cieľ: Chata Dária (Malinô Brdo)
Trasa: Vlčí dvor – Vlkolínec – Suché Hrabovo – chata Dária (5,5 km)
Registrácia: elektronicky na www. skipark.sk do 16.08.2013 do 20:00 hod., bude spustená od 01.08.2013
alebo 17.08.2013 pred reštauráciou Vlčí dvor v Ružomberku - Bielom Potoku 09:00 – 10:30 hod.
Kategórie: Juniori (do 18 rokov), Muži A do 40 rokov, Muži B nad 40 rokov, Muži C nad 50 rokov, Ženy bez rozdielu veku
Štartovné: bude vyberané pri prezentácii 
- elektronicky prihlásení do 16.08.2013 do 20:00 hod. 10,00€
- prihlásení na mieste 15,00€
- v cene štartovného občerstvenie po preteku
Finančnú prémiu 1000€ získa pretekár s najnižšie dosiahnutým časom, zároveň však musí absolvovať náročný strmý 
skalnatý úsek nad Vlkolíncom bez zosadnutia z bicykla, môže sa však dotknúť nohami terénu.
Info: 0907 839 754, e-mail: marketing@skipark.sk

25.08.2013 Biely Potok 10:00

BELANSKÁ 15-TKA
XXXVIII. ročník bežeckých cestných pretekov.
Štart: o 10:00 hod. pred Kultúrnym domom v Bielom Potoku
Dĺžka trate: 15 km, 10 km, 3 km
Povrch: asfalt
Kategória: všetky
Info: Miroslav Macko 0905 324 391

24.08.2013 Futbalový štadión MFK Ružomberok 17:30

MFK RUŽOMBEROK – FK SENICA
7. kolo futbalovej Corgoňligy.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€

31.08.2013  Gino Paradise Bešeňová

JUMPING – ROZLÚČKA S LETOM
Kto si nezaskákal na začiatku leta, vyskáče sa na jeho konci. Skvelí inštruktori, hudba a najlepšia zábava.

TURISTIKA

01. - 04.08.2013

XXXIV. OKOLO LIPTOVA 
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok organizuje XXXIV. ročník tradičného cykloturistického podujatia.
Cieľom podujatia je spoznať krásy Liptova.
Informácie: Fajta 0907 227 379



10.08.2013

VEĽKÝ CHOČ 1608 m (Chočské vrchy)
Klub slovenských turistov Liptovská Teplá organizuje výstup na Veľký Choč.
Peši Obtiažnosť: II Informácie: Sitek: luba0501@gmail.com  

11.08.2013

MENGUSOVSKÉ SEDLO 2307 m (Vysoké Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Lysej Poľany červenou značkou na Morskie Oko, výstup zelenou 
značkou do Mengusovského sedla a späť.
Peši Obtiažnosť: II,III, VHT Informácie: Koštial 0905 453 950

11.08.2013

SALATÍN 1630 m (Nízke Tatry)
Tradičný letný výstup po červenej značke z Liptovskej Lúžnej a späť, spojený s výstupom z Liptovských Sliačov. Na vrchole 
vrcholové odznaky a vrcholové pečiatky.
Peši Obtiažnosť: II Informácie: Črep 0905 887 611  

17.08.2013

KRIVÁŇ 2494 m (Vysoké Tatry)
Výberová akcia - Národný výstup na Kriváň spojený s prípadným stanovaním v Račkovej doline.
Individuálna účasť v rámci organizovaného výstupu.
Možnosti VHT v Západných Tatrách. 
Peši Obtiažnosť: II,III, VHT
Informácie:  u členov výboru KST Ružomberok (Říha 0911 655 119, Kováč 0911 918 242)

25.08.2013

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

25.08.2013

PRAVNÁČ 1206 m (Chočské vrchy)
Klub slovenských turistov Liptovská Teplá organizuje XXII. ročník výstupu na Pravnáč.
Peši Obtiažnosť: I,II Informácie: Sitek: luba0501@gmail.com  

30. - 31.08.2013

OSTRÔ 1067 m (Nízke Tatry)
Lyžiarsky klub Biely Potok organizuje výstup na Ostrô konaný pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania. 
Peši Obtiažnosť: I,II Informácie: Pekár 0908 913 847  

01.09.2013

PRIELOM 2290 m (Vysoké Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje túru z Lysej Poľany Bielovodskou dolinou cez sedlo Prielom do Veľkej 
Studenej doliny na Hrebienok a do Starého Smokovca.
Peši Obtiažnosť: III, VHT Informácie: Kolčák 0907 332 359

01.09.2013

BORIŠOV 1510 m (Veľká Fatra)
Občianske združenie Radičiná organizuje výstup z Vyšných Revúc cez Ploskú k chate pod Borišovom a nakoniec na vrchol 
Borišova, rovnaká návratová trasa.
Odchod: o 05:30 hod zo železničnej zastávky v Hrboltovej
Návrat: o 14:00 hod. (7-hodinová túra)
Peši Obtiažnosť: II Informácie: Král 0905 874 903  

03.08.2013

SLAVKOVSKÝ ŠTÍT 2452 m (Vysoké Tatry)
Občianske združenie Radičiná organizuje výstup zo Starého Smokovca na vrchol Slavkovského štítu a zostup späť do 
Starého Smokovca.
Odchod: o 04:40 hod zo železničnej zastávky v Hrboltovej
Návrat: o 18:15 hod. (7 a 1/2 hodinová vysokohorská túra)
Peši Obtiažnosť: II, III, VHT Informácie: Král 0905 874 903  



Informačné centrum mesta Ružomberok
A. Bernoláka 1, vedľa Prima banky
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
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