
Den Indické kultury 
Festival Dváraka 2019  

Roztoky u Prahy 
25.5.2019 

Časový program na pódiu 
(změna programu vyhrazena) 

 
 

10:00 – 10:55 Písně a mantry dávné Indie  
 
10:55 – 11:10 Mridanga, aneb jak se hraje na indický buben 
11:10 – 11:30 Sthápatja Véda – představení staroindické vědy o architektuře (díl 1.) 
11:30 – 12:10 Písně a mantry dávné Indie  
 
12:10 – 12:30 Tradiční chrámový tanec  BHARATA NÁTJAM – vystoupení č. 1  
12:30 – 13:00 Kurz indicko – vegetariánského vaření část 1.  
13:00 – 13:25 Písně a mantry dávné Indie 
  
13:25 – 13:45 Tradiční chrámový tanec  BHARATA NÁTJAM – vystoupení č. 2 
13:45 – 14:05 Povídání: „KARMA“ aneb proč se špatné věci dějí dobrým lidem a naopak“  
14:05 – 14:35 Kurz indicko – vegetariánského vaření část 2. 
 
14:35 – 14:55 Tradiční chrámový tanec  BHARATA NÁTJAM – vystoupení č. 3 
14:55 – 15:15 „Pár slov“ o staroindické kultuře – (oblékání, ozdoby, svátky, atd.) 
15:15 – 15:45 Mridanga, aneb jak se hraje na indický buben + písně dávné Indie 
15:45 – 16:05 Sthápatja Véda – představení staroindické vědy o architektuře (díl 2.) 
 
16:05 – 17:00 Písně a mantry dávné Indie 

 
Další atrakce (po celou dobu programu): 
 
WORKSHOPY: malování hennou, malování na obličej dětem i dospělým, zkoušení oblékání sárí 
(praktický oděv pro ženy), mletí mouky na kamenném mlýně, možnost střelby z luku pro děti i pro 
dospělé, atd.. Nebude chybět galerie s názvem Starobylé Védy, a opět přijede i mnich, který bude 
ukazovat malý tradiční chrámový obřad "Árati". Na festivalu Dváraka 2019 se i letos budete moci 
svézt na indickém velbloudovi! 
 
PRO DĚTI bude skákací hrad, tvorba mandal z písku, a tematické hry pro chlapce i dívky. 
STÁNKY s jídlem a pitím, zdravé bio-obchůdky, orientální obchůdek s kořením i s krásným indickým 
zbožím. 
VEZMĚTE SI S SEBOU DEKU, park je travnatý a členitý a hodí se na piknik. 
 


