Padayātrā
manuál

2021

Úvod

Drazí oddaní, přátelé putujícího
festivalu Padayātrā, hosté a poutníci!
Jsme rádi, že jste se rozhodli zúčastnit se
tohoto jedinečného festivalu, a těšíme se,
že spolu prožijeme spoustu nezapomenutelných
chvil! Aby to byly nezapomenutelné zážitky
v pozitivním slova smyslu, připravili jsme pro
vás tento krátký manuál, abychom vám pobyt
na Padayātře co nejvíce ulehčili. Podle toho,
jestli přijedete jako Poutník, Turista nebo
Pracant, jsou pro vás některé body více,
nebo méně důležité. Poznáte to podle
piktogramů u jednotlivých sekcí.

Váš služebník
Nrsimha Čaitanja dás
vedoucí festivalu
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Jednota v různorodosti
Jako Hare Krišna poutníci reprezentujeme nadčasovou kulturu
a dokonalý způsob pro harmonické a uctivé soužití všech
živých bytostí. Ne všichni jsme ještě této mety dosáhli, a proto
jedno z hlavních mott Padayātry je tolerance. Na Padayātru
přijíždí lidé z různých koutů republiky (i světa), různých povah
i názorů, ale přesto se snažíme spolupracovat pro potěšení
Krišny (Boha), našich předchůdců a také všech zúčastněných.
Respektujme prosím různé odlišnosti a snažme se spolu jednat
ohleduplně a s tolerancí. Především bychom se měli chovat
slušně - jak mezi sebou, tak i k lidem, které potkáme.

02

Vystupování na veřejnosti
Během vaší účasti na festivalu se prosím vyvarujte jedení
masa, pití alkoholu, kouření cigaret, užívání jiných omamných
látek a důvěrného a nevhodného kontaktu mezi muži a ženami.

Způsob našeho oblékání a také to, jak probíhají interakce
mezi muži a ženami, nejlépe vystihuje slovo “zdrženlivost”.
Naše oblečení by mělo být čisté a upravené. Měli bychom se
oblékat a jednat tak, abychom nerozrušovali ostatní. Festivalu
se účastní i mniši dodržující striktní celibát, a proto bychom
neměli nosit příliš vyzývavé nebo odhalující oblečení, jako
například: příliš krátké sukně a šortky, krátké topy, bikiny apod..
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Dávejme na sebe pozor
Obecná pravidla bezpečnosti
Padayātrā je úžasný festival, během kterého naneštěstí mohou
nastat nebezpečné situace. Je to dané tím, že většina festivalu
se odehrává na silnicích během běžného provozu. Proto
prosíme, buďte velice opatrní a ostražití, dodržujte pravidla
silničního provozu a především dbejte pokynů organizátorů
akce a praporkářů, kteří jsou na obou koncích průvodu
a dohlíží na bezpečnost.
Zde jsou nejdůležitější zásady, kterých je třeba se držet
☼ Průvod jde zásadně po pravé straně vozovky, ve dvojstupu,
dbejte na udržování co nejkratší vzdálenosti mezi vozem
a průvodem
☼ 
Nechoďte po levé straně vozu, ani příliš daleko za vozem
(výjimku tvoří pojízdná jednotka při doplňování knih)
☼ 
Když je vedle silnice chodník, průvod jde zásadně po
chodníku
☼ 
Průvod přechází přes vozovku pouze po přechodu nebo po
zastavení provozu praporkáři
☼ 
Dávejte pozor na děti, i když nejsou vaše
☼ 
Mějte otevřené oči a uši, nevbíhejte do vozovky,
nepřebíhejte na druhou stranu vozovky a poslouchejte
pokyny praporkářů

Na Padayātře je každý na vlastní nebezpečí. Organizátoři udělají
maximum pro bezpečný průběh, ale nenesou odpovědnost za
nezodpovědné chování jednotlivých účastníků festivalu a jeho
následky.
Lékárničky jsou umístěné v zadní stěně vozu v pravé horní
přihrádce a v oranžové bedně Základna 1.

Bezpečnostní plán pochodu
na další straně
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V tomto směru
mají auta přednost

1

1 2

3

2

Držet se u vozu

Praporkář usměrňující harinám

Bezpečnostní plán pochodu
Praporkáři regulující provoz

cca 2 m

Bez kolonová zóna / Žádné stavění aut v protisměru

Auta dávají
přednost
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Děti a náctiletí na Padayātře – děti na Padayātru mohou
pouze pod dohledem svých rodičů, nebo odpovědné osoby,
kterou rodiče pověří plnou odpovědností za své děti. Rodiče
musí vyplnit a podepsat “Prohlášení o odpovědnosti” a
odevzdat ho organizátorům v den příjezdu na Padayātru.

Když jsem unavený/á – Padayātrā je náročný festival. Každý
musí pečlivě zvážit svoje možnosti a podle nich odhadnout,
kolik energie může dát do průvodu, služeb a večerního
vystoupení. Pokud jste unavení, můžete si odpočinout
na základně (informujte o tom organizátory). V případě
onemocnění je lepší z Padayātry odjet a vyléčit se doma.
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Správná výbava = polovina úspěchu
Na festival obecně
☼ Dostatek vhodného oblečení - i teplé a nepromokavé kusy
☼ Vlastní jídelní nádobí (nejlépe označené)
☼ Karimatka a spacák
☼ Hygienické pomůcky, ručníky a gamši (vše podepsané)
☼ Pláštěnka nebo deštník
☼ Vhodná obuv
☼ Rychlorozkládací stan (pokud je takový požadavek uveden
v popisu trasy)
☼ Dobrou náladu a ochotu přiložit ruku k dílu

Na průvod
☼ Lláhev s vodou
☼ Vhodná obuv
☼ Deštník nebo pláštěnka
☼ Vhodné oblečení podle aktuálního počasí
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Denní rozvrh

6:45		

Balení osobních zavazadel

7:00		

Ranní program

7:30		

Čtení z písem

8:10		

Důležitá oznámení

8:20		Přesun osobních zavazadel k místu nakládání (auto s
vozíkem)
8:30		

snídaně

9:00		

 yklízení vnitřních prostor, úklid kuchyně, úklid po
V
volech (do odchodu průvodu by se všichni Pracanti
měli zapojit do úklidu)

9:30		Začíná harinám, vyráží průvod s vozem, předání
staré základny
10:00

Příjezd předsunutého týmu na novou základnu

13:30		

Příchod průvodu na novou základnu

14:00

Oběd, odpočinek

16:00

Odpolední harinám

17:00

Příprava pódia na večerní vystoupení

17:30

Přesun na místo vystoupení

18:00

Večerní vystoupení

19:30

Konec večerního vystoupení

21:00

Zhasnutí světel ve spacích prostorách

22:00

Noční klid
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Večerní vystoupení
Večerní vystoupení pořádáme pro obyvatele vesnic a měst,
kterými procházíme. Vytvořme atmosféru, kdy se budou cítit
vítaní, jako vážení hosté. Přestože je vystoupení pro účastníky
festivalu vrcholem dne, prosíme vás, abyste upřednostnili
hosty - pusťme je sednout si do prvních řad, buďme přívětiví,
ohleduplní a osobní. Ochutnávku by měli nejdříve dostat
všichni hosté, až poté jsou na řadě účastníci festivalu.
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Na základně
Padayātrā je putující festival, a proto jsme každý den ubytovaní
na jiné základně. Může to být tělocvična, sokolovna, třídy ve
škole nebo třeba kulturní sál. Ať se jedná o jakékoli prostory,
vždy bychom měli dbát na to, abychom místo opouštěli v
lepším stavu, než do jakého jsme přišli, a hlavně abychom nic
nezničili a nepoškodili. Buďte proto velice opatrní a pohybujte
se po základnách vědomě (nikoliv nevědomě): nenechávejte
prosím nikde odpadky, buďte čistotní a s veškerým vybavením
zacházejte tak, aby nedošlo k žádnému poškození.
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Kde co najdu
Padayātrā je každý den na jiném místě a osazenstvo se také
často mění. Pro snadnou orientaci je proto vybavení rozděleno
do barevně odlišených beden. Některé předměty (v textu
podtržené) se po příjezdu na novou základnu z beden vyndají
a umístí se na různá místa (např. nálevky do sprch a WC).
Při úklidu základny je třeba dát tyto věci zpět do příslušných
beden. Zde je seznam beden a vybavení, které v nich najdete:
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oranžová – Základna 1
prodlužovací lišta (8 zásuvek), prodlužka 50 m, lékárnička,
plachty a lana
červená – Základna 2
nálevky na sprchování a na toalety, 2× košíky s jarem a
houbičkami na jídelní nádobí, 2× tekutá mýdla, 3× šňůra na
prádlo, kolíčky, 2× varná konvice, 2× smetáček s lopatkou, prací
gel, zvon na čištění odtoků
2× žlutá – Kuchyně + Koření
zelená – Výzdoba na program
výzdoba a příslušenství na večerní vystoupení
hnědá – Divadlo
kostýmy na divadlo
modrá – Ochutnávka
jednorázové nádobí, rukavice, ubrousky
Prosíme vás, vracejte věci zpět na svá místa a nenechávejte je
volně poházené po celé základně.

Nezapoměňte přispět
na naše miláčky!

SENO..........................................................1 600,–
SL ÁMA...............................................600,–
.....3 600,–
NÁJE M

......................................291,–
..1 000,–
DOHROMADY 7 091,–

Hledáte harmonický vztah? Staňte se
sponzorem některého z našich chlupatých
krasavců a získejte si jejich srdce! Volci,
kteří táhnou Padayātrový vůz, žijí přes rok
na farmách Krišnův dvůr a Nava Gókula, kde
je o ně s láskou postaráno. Do této péče
se můžete zapojit tím, že budete měsíčně
přispívat na jednoho nebo oba z nich.
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Kde co najdu
Nrsimha Čaitanja dás		Vedoucí projektu, bezpečnost
Průvodu, harinám
bhakta Ádi Puruša			
1. komandér, příprava večerního
vystoupení
Varada Krišna dás			
2. komandér, sloužení prasádam
bhakta Honza Gloser		 Základna
Kamala Mandžarí deví dásí	
Púdžárí
Hari Prija deví dásí			
Sponzorské dary, finance
bhaktin Miri Gloser			
Úklid
bhakta Martin Reiss		 Kuchyně
Paramahamsa dás			
Voli
Purušotam Kšétra dás		

Knihy

Dočetli jste až sem? Pak jste připraveni na Padayātru!
Přejeme vám všem úžasný a blažený zážitek!
Vaši organizátoři Padayātry

Haré Krišna
Haré Krišna
Krišna Krišna
Haré Haré
Haré Ráma
Haré Ráma
Ráma Ráma
Haré Haré
2021

