Tlačová správa
Celomestské podujatie

Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Mobil: +421 917 61 77 80
e-mail: beata.husova@bratislava.sk

Rímske hry a Limes Day 2016
10. 9. 2016, Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach, 10:00 – 18:00
5. 8. 2016, Múzeum mesta Bratislavy a Mestský ústav ochrany pamiatok – pripravujú
s podporou Hlavného mesta SR Bratislavy 19. ročník rozšíreného podujatia „Rímske hry
a Limes day.“ Novinkou bude „Rímska škôlka“, ktorá ponúkne primeraný program
pre deti od 3 do 8 rokov.
Podujatie vyzdvihuje svojim obsahom programu historickú hodnotu nielen Gerulaty, ale aj
význam pôsobenia Múzea mesta Bratislavy, Mestského ústavu ochrany pamiatok
a Hlavného mesta SR Bratislavy ako svojho zriaďovateľa, na zachovanie historického
a kultúrneho dedičstva Slovenska. Ponúka zmysluplné trávenie voľného času rodín,
školskej mládeže. Mestské organizácie a mesto sa tak podieľajú atraktívnym spôsobom
na formovaní vedomostnej spoločnosti.
Rímsky vojenský tábor
Antická Gerulata v Rusovciach bude patriť celý deň návštevníkom, na ktorých čakajú ich
obľúbené hry so súťažami na 5 stanoviskách.
1. Rímske civilné inžinierstvo priblíži návštevníkom, čo všetko ovládali starí Rimania
a aké poznatky nám v tejto technickej oblasti zanechali. Pozostávať bude z častí
GROMA, LIBELLA.
2. Rímske vojenské inžinierstvo KATAPULT a ŠÍPOMET.
3. Forum Philosophorum opráši niektoré známe výroky v latinčine, ktoré sú chronicky
známe v slovenčine. V latinčine ich takmer nepoužívame aj keď im rozumieme.
4. Rímske chute budú zaujímavé najmä preto, že návštevník sa bude snažiť uhádnuť
prísady v každej chuti.
5. Rímske stolovanie „po ležiačky“ a v odeve Rimana, si budú návštevníci môcť
vyskúšať a odfotiť sa.
Rímska škôlka
Novinkou tohto ročníka je Rímska škôlka, kde najmladší návštevníci zistia, že veľmi dávno
žili v staroveku ľudia nazývaní Rimania. Interaktivitu podporí veľkorozmerné puzzle,
zhadzovanie tematických kolkov v podobe rímskych legionárov, skladanie pexesa. Deti sa
zahrajú aj na archeológov a v pieskovisku nájdu ukryté predmety. Prvotnú myšlienku,
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vytvoriť program pre najmenších návštevníkov, ponúkli študentky Pedagogickej a sociálnej
akadémie v Bratislave, s ktorými na tejto časti programu MMB spolupracuje.
Ateliér Gerulata
Pod uvedeným názvom si treba predstaviť interaktívne pôsobenie troch remeselníkov, ktorí
budú deti učiť raziť mince, vyrábať mešce z kože a vytočiť si na kruhu keramické
predmety.
Rímsky voz v Rímskom parčíku
V určenom priestore pri Rímskom parčíku bude premávať rímsky bojový voz. Návštevníci
môžu zažiť pocit z jazdy. Veríme, že atrakcia urobí radosť veľkým aj malým.
Archeobus
Špeciálny vypravený autobus posilní vzťahy cezhraničnej spolupráce organizovanou
návštevou Carnunta. Súčasťou cesty bude odborný výklad o rímskych pamiatkach počas
trasy: Most SNP – Rusovce Gerulata – Jarovce – Kittsee – Berg – Edelestal –
Prellenkirchen – Archeologický park Petronell Carnuntum a späť.
Odchod zo zástaviek MHD: Most SNP 11:00 / Rusovce Gerulata 11:45
Lístky na Archeobus sú k dispozícii zdarma:
Kancelária prvého kontaktu – Oddelenie servis pre občana – Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. 1
od 22. 8. 2016 v úradných hodinách (viď na stránke www.bratislava.sk)
Hlavný program
10:00 slávnostné otvorenie / 11:00 Nástup legionárov /vyhodnotenie súťaží
12:20 Ab ovo ad malo / prednáška o rímskom stravovaní, stolovaní / vyhodnotenie súťaží
14:00 Rímske múdrosti / 15:00 Rytmy starovekého Ríma / vyhodnotenie súťaží
16:00 Gladiátorské zápasy na život a na smrť / vyhodnotenie súťaží
17:40 Slávnostné ukončenie
Počas celého dňa sa budú návštevníkom venovať: pracovníci Múzea mesta Bratislavy,
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel a študenti Pedagogickej a sociálnej
akadémie. Občerstvenie je zabezpečené v areáli Gerulaty.

2

