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Co děláme na Krišnově dvoře
Hnutí Hare Krišna rozvíjí farmy založené na véd-
ské kultuře po celém světě. V Městečku u Benešova 
se nachází farma Krišnův dvůr, kde nejsou zvířata 
zabíjena a jsou krmena pouze přirozenou potravou. 
Telátka pijí přímo z vemena své matky až do doby než 
se začnou sami přirozeně pást. Krávy jsou dojeny ručně 
a voli trénováni pro práci na poli.

Co plánujeme 
a jak můžete pomoci
V současnosti máme na farmě Krišnův dvůr krávy, voli 
a tažné koně. Díky Vaší pomoci plánujeme postavit 
přístřešek na pastvině, rozšířit prostory pro ustájení 
a spolu s tím rozšířit i počet krav. Dále díky ní můžeme 
propagovat tento způsob hospodaření a poskytnout 
teoretickou podporu a pomoc lidem, kteří se rozhodnou 
zavést principy ochrany krav ve svém hospodářství. 

Příspěvek pro tento projekt můžete dát vyplněním zadní 
strany tohoto letáku. Navíc, kdokoliv má zájem pomoci 
fyzicky přímo na farmě, je velmi vítán.

Děkujeme Vám za Vaši laskavou pomoc. Pokud jste 
uvedli Vaši emailovou adresu, budeme s Vámi v kon-
taktu.

Těšíme se naviděnou, třeba na jednom z našich 
festivalů nebo na pravidelných nedělních programech 
pro hosty.

“Měl bys jemně podrbat tělo krávy, 
nabídnout jí náruč čerstvé trávy a uctivě ji
obejít. Pokud je s krávami zacházeno pěkně 

a cítí-li se pohodlně, pak je Nejvyšší Pán spokojený.”
Gautamiya Tantra

projekt farmy Krišnův dvůr

www.krisnuvdvur.cz



Proč ochrana krav?
“Je tady spousta jiných zvířat. Proč především kráva? 
Protože ochrana krav je důležitou povinností lidské 
společnosti. Lidská civilizace bude prosperovat pouze 
na základě bráhmanské kultury a ochrany krav. Jakmile 
je tam pokles z brahmanské kultury a jakmile je tam 
rozpor v ochraně krav, pak nebude na světě mír.

Každý by měl činit dobro druhým, jmenovitě ne pouze 
lidem, ale také ostatním živým bytostem. Indové 
jsou vděční kravám za to, že zásobují mlékem lidské 
děti a ten cit je tak hezký, že jednoduše kvůli tomuto 
zásobování mlékem je kráva považována za jednu ze 
sedmi matek. To je nazýváno indické kulturní poselství.”

A. C. Bhaktivedanta Swami
 

Výhody ochrany krav
Krávy jsou pro lidskou společnost nejcennější 
zvířata. Poskytují palivo a hnojivo v podobě svého 
trusu, energii (pro zemědělské práce, dopravu, mletí 
a zavlažování), mléko a mléčné výrobky a kůži (po 
přirozené smrti). 

Chov krávy za účelem porážky kvůli jejímu masu 
je nejenom neetická, ale také nehospodárná - na 
produkci 1kg hovězího masa se spotřebuje 16kg obilí 
a sóji. Kráva poskytne za svůj život průměrně 15 
440 porcí jídel, kdežto ze zabité krávy lze udělat jen 
80 porcí masa. Masný průmysl je spojený s kácením 
lesů, dezertifikací, znečišťováním vody a ubýváním 
vodních zdrojů, znečišťováním vzduchu a půdní erozí. 
Z hlediska energetické náročnosti je na produkci masa 
zapotřebí 39krát více energie než na produkci sóji. 

Vyloučení masa z lidské stravy uvolní velké množství 
obilí pro lidskou spotřebu a přispěje tím k řešení 
světových hladomorů. Na mravní úrovni skoncování 
se zabíjením zvířat zvýší úctu ke všem druhům života, 
včetně lidského.


