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Budování dalšího střediska českého hnutí Hare Krišna

Jitka Schlichtsová

Už druhým rokem provozují oddaní Krišny v České republice nový ze-
mědělský objekt. Farma pojmenovaná Nava Gókula se nachází v obci 
Skavsko mezi Vyškovem a Kroměříží. Trvale se zde v současnosti 
pohybuje necelá desítka oddaných.

Probíhající rekonstrukce a chybějící zá-
zemí zatím neumožňuje pořádat akce 
pro větší počet účastníků, ani tradiční 
nedělní programy s hostinou. Každou 
první sobotu v měsíci zde ale probíhá 
na tzv. mahá brigáda, kam se sjíždějí 
oddaní a zájemci o vědomí Krišny, aby 
pomohli se zemědělskými 
i stavebními pracemi. Pod-
statná část brigádníků pa-
tří k brněnskému chrámu 
Prabhupád Bhavan, který je 
farmě nejblíže. Nava Gókula 
je po komunitách v Lužcích, 
Městečku u Benešova, Lu-
totíně, Brně, Ostravě a No-
vých Sadech u Vyškova již 
osmou komunitou oddaných 
v České republice. Vzhledem 
k tomu, že celá obec čítá jen 
několik domů, chtějí postup-
ně oddaní odkupovat i ostat-
ní objekty a nechat tak vzniknout první 
obci, kterou budou obývat pouze vyzna-
vači vědomí Krišny.

To první, co návštěvníka farmy po 
příjezdu zaujme, je rozlehlost a velikost 
budov farmy. Podle vyprávění oddaných, 
kteří se na farmě scházejí, se původně 
jednalo o statek asi polovič-
ní zástavby než dnes, který 
patřil některému z místních 
klášterních řádů. V obdo-
bí komunismu byl pak sta-
tek zkon iskován, rozšířen 
o nové budovy a přebudován 
na tehdy poměrně moderní 
JZD soustředěné na chov 
krav a produkci mléka. Pa-
mátky na toto období nesou 
některé z budov dodnes, 
například zde můžeme ješ-
tě na zdech vidět srovnávací 
tabule produkce mléka po 

týdnech a měsících z 80. let, chovatelské 
vybavení apod. V období po Sametové 
revoluci sloužila část budov jako auto-
opravna, v jiném období zde byl vepřín. 

V roce 2015 o statek projevil zájem 
Rukminí Ramana dás s manželkou Lakš-
mí deví dásí, kteří se dlouhodobě věnují 

ekologickému zemědělství, své výrobky 
prodávají na zemědělských trzích nebo 
rozvážejí jako zásilky formou tzv. „be-
dýnek“. Zakoupili pozemek statku a pří-
slušné budovy. Společně s oddanými 
z Prabhu pád Bhavanu získali do proná-
jmu také okolní polnosti a pastviny a pus-

tili se do rekonstrukce objektů. Jako prv-
ní byla v jednom z objektů zřízena malá 
provizorní chrámová místnost a kuchyň-
ka. Jako ubytovací prostory slouží dvě 
maringotky na dvoře statku. V současné 
době již probíhá hlavní fáze přestavby 
budov. Postupně by zde měl vzniknout 
samostatný domek pro rodinu Rukminí-
ho a Lakšmí a ještě jeden manželský pár 
a další oddělené ubytovací prostory pro 
muže (prabhu ášram) a ženy (matádží 
ášram). V samostatné budově by mělo 
vzniknout středisko s chrámovou a před-
náškovou místností, vybavenou kuchyní 
a bhakti ášramem, kde budou ubytovává-
ni noví zájemci o vědomí Krišny a hosté. 
Cílem přestavby je, aby celý objekt byl 
plně soběstačný bez připojení na veřejný 
vodovod, kanalizaci či elektrické vedení. 
V budoucí chrámové budově proto odda-
ní budují velkou pec, která má vytápět 
celý objekt a umožnit vaření a pečení 

tradičních pokrmů. V plánu 
je také výroba vlastního ole-
je na svícení. Studna, která 
ke statku patří, je vyhovující. 

Soběstačná má být farma 
co nejvíce i z hlediska rost-
linné a živočišné výroby. Od 
loňska mají oddaní na Nava 
Gókule první krávu jménem 
Bahula, o kterou se stará od-
daný tureckého původu jmé-
nem Tahir. Říká o sobě, že 
hovoří kravím jazykem, pro-
tože mezi kravami vy rostl. 
Stádo má v plánu rozšířit až 

na sto kusů hovězího dobytka. Na rozdíl 
od oddaných na Krišnově dvoře prý na 
Nava Gókule opravdu chtějí postupně do-
jít k tomu, aby nemuseli využívat žádné 
zemědělské stroje na elektřinu či pohon-
né hmoty. Jako hnací a výrobní sílu zde 
chtějí co nejvíce využívat sílu lidí a zvířat. 

Shánějí a opravují zde proto 
nejrůznější historické stro-
je na ruční pohon. K vidění 
je například dřevěná prač-
ka, mlátička a třídička obilí 
nebo různé druhy lisů ovoce 
k výrobě šťáv a moštů. 



Část přestavovaných budov statku a skleník, kde již nyní oddaní pěstují 
zeleninu a byliny na prodej.

Název statku Nava Gókula na jedné z budov vedle vstupní brány.
Obě fotografi e: Jitka Schlichtsová.
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