
Rok se s rokem opět sešel 

Jeden africký král měl přítele, 

s nímž vyrůstal. Ten měl ve 

zvyku dívat se na každou situaci, 

která se v životě přihodila (ať 

dobrá, nebo špatná), s konstato-

váním: „To je dobré!“ Jednoho 

dne byli spolu na lovu. Přítel pro 

krále připravoval pušky. Asi udě-

lal u jedné z pušek něco špatně, 

protože když král vystřelil, přišel 

o palec. Ve chvíli, kdy se to stalo, 

přítel jako obvykle automaticky 

pronesl: „To je dobré!“ Král na to 

řekl „Ne, to NENÍ dobré!“ a pří-

tele uvrhl do vězení. 

Asi o rok později král lovil v ob-

lasti, ve které žili kanibalové. Ti 

ho chytili a odvlekli do své ves-

nice. Svázali mu ruce, zarazili do 

země kůl, připoutali ho k němu 

a připravili hranici. Když přišli 

blíž, aby podpálili dřevo, všimli 

si, že králi chybí palec. Protože 

byli pověrčiví, a nesnědli by ni-

kdy nikoho, kdo by měl nějakou 

tělesnou vadu, krále rozvázali 

a propustili, ať jde svou cestou.  

Když se vrátil domů, vzpomněl si 

na událost, při níž přišel o palec, 

apocítil výčitky svědomí kvůli 

tomu, jak se svým přítelem na-

ložil. Šel za ním do vězení, aby 

si s ním promluvil. Řekl: „Měl 

jsi pravdu. Bylo dobré, že jsem 

si ustřelil palec.“ A vyprávěl 

svému příteli vše, co se právě 

stalo. „Velmi se omlouvám za 

to, že jsi byl tak dlouho ve vě-

zení. Moje rozhodnutí bylo 

špatné.“ „Ne,“ odpověděl jeho 

přítel, „bylo to dobré!“ „Co tím 

myslíš, že ‚To bylo dobré!?‘ Co 

může být dobrého na tom, že 

jsem svého přítele nechal sedět 

rok ve vězení?!“ A přítel odpo-

věděl: „Víš, kdybych nebyl ve 

vězení, byl bych na tom lovu asi 

s tebou.“ 

 

Ať jsou Vánoce a celý nový rok 

2019 pro všechny obdobím dob-

rých zážitků, zdraví, radosti, 

štěstí, úspěchů a duševní vyrov-

nanosti! A ať se Vám všechno 

špatné, stejně jako králi, obrátí 

v dobré! 

Michael Ulbrich, prezident 

 

 

Plán akcí 

prosinec 2018 

leden 2019 

• • • 

• Vánoční koncert  

Zlaťanky 

23. prosince 2018 

• Ohňostroj v Brně 

23. prosince 2018 

• Zpívání u Kobylnického 

Betléma 

24. prosince 2018 

• Vánoční setkání  

Kobylnického impéria  

v hospodě 

24. prosince 2018 

• Imperiální povánoční ve-

čírek spojený s bowlin-

govým turnajem 

29. prosince 2018 

• Motokáry 

12. ledna 2019 

• Farní ples 

18. ledna 2019 

• Obecní lyžařský zájezd 

25. ledna 2019 

• Obecní ples 

26. ledna 2019 

Zpravodaj                  

Kobylnického impéria 
 13. prosince 2018 

 

 



Členské příspěvky v roce 2019 

Chci platit měsíčně 
Měsíční členský příspěvek činí 100 Kč. 

Členské příspěvky zaplatí stávající člen takto: 

• na leden nejpozději do 13. 1. 2019, 

• na únor nejpozději do konce ledna, 

• na březen nejpozději do konce února, 

• na duben nejpozději do konce března, 

• … 

Chci platit čtvrtletně 
Čtvrtletní členský příspěvek činí 300 Kč. 

Členské příspěvky zaplatí stávající člen takto: 

• na 1. čtvrtletí nejpozději do 13. 1. 2019, 

• na 2. čtvrtletí nejpozději do konce března, 

• na 3. čtvrtletí nejpozději do konce června, 

• na 4. čtvrtletí nejpozději do konce září. 

Chci platit pololetně 
Čtvrtletní členský příspěvek činí 600 Kč. 

Členské příspěvky zaplatí stávající člen takto: 

• na 1. pololetí nejpozději do 13. 1. 2019, 

• na 2. pololetí nejpozději do konce června. 

Chci platit ročně 
Roční členský příspěvek činí 1.100 Kč. 

Členský příspěvek zaplatí stávající člen nejpoz-

ději do 13. 1. 2019. 

Jak zaplatit 
Člen spolku je povinen zaplatit členský příspěvek 

nejpozději do 13. ledna. Pokud v této lhůtě není 

členský příspěvek zaplacen, bude člen spolku 

upozorněn na to, že pokud členský příspěvek ne-

bude zaplacen ani do 20. ledna, zanikne mu k to-

muto dni členství ve spolku. 

Pokud nejsou další pravidelné členské příspěvky 

zaplaceny vždy do konce příslušného měsíce, 

bude člen spolku upozorněn na to, že pokud člen-

ský příspěvek nezaplatí ani do 10. dne měsíce, za-

nikne mu k tomuto dni členství ve spolku. 

Členské příspěvky je možné platit buď v hoto-

vosti do rukou prezidenta spolku nebo bezhoto-

vostně na bankovní účet spolku 2801504400/2010. 

Při pravidelných platbách je asi nejjednodušší na-

stavit si trvalý příkaz. V platbě prosím uvádějte 

do zprávy pro příjemce vaše jméno a příjmení. 

Pozor! Pokud členovi spolku zanikne nezaplace-

ním členského příspěvku členství ve spolku, 

a bude-li se chtít znovu stát členem spolku, nepo-

stačuje pouze znovu začít platit členské pří-

spěvky, ale bude muset podat znovu přihlášku, 

nechat ji schválit státní radu a zaplatit ještě navíc 

zápisné ve výši 200 Kč. 

Vzhůru za kulturou

Jednou z věcí, kterou se nyní snažíme v rámci Ko-

bylnického impéria zajišťovat, jsou návštěvy diva-

del.  

Některá divadla zajišťují lístky na svá představení 

také prostřednictvím tzv. předběžných hromad-

ných objednávek. Na takové objednávky většinou 

předem rezervují přibližně polovinu sálu. 

Takto nyní máme objednány např. lístky na před-

stavení Divadla Járy Cimrmana a čekáme na na-

bídku volného představení.  

Pokud byste kdokoliv měli nějaký námět na diva-

delní hru, případně jakékoliv jiné představení, na 

které bychom mohli jako Kobylnické impérium jít, 

určitě nám dejte vědět. Budeme rádi za jakoukoliv 

inspiraci. 



Co máme za sebou?

17. listopadu 
Obec pořádala tradiční Bab-

ské hody. U mnohých byla 

účast samozřejmě ve stylu: 

co peklo schvátí, to už nena-

vrátí.  

28. listopadu 
Ve středu se konala menší 

neformální schůze členů 

Kobylnického impéria v re-

stauraci Za Kovárnou.  

8. prosince 
Odpoledne jsme byli v kině na 

pohádce Čertí brko a večer na 

adventních trzích. Celkem se 

této akce zúčastnila asi ½ Ko-

bylnického impéria. 😊  

 

Co máme před sebou? 

Vánoční setkání 
Na Štědrý den se sejdeme 

na chvíli v parku nebo 

v hospodě (podle počasí) 

a něco si popřejme. 

Vánoční večírek 
Máme naplánovaný imperi-

ální večírek spojený s bow-

lingovým turnajem. Dou-

fám, že se sejdeme v co nej-

větším počtu. 😊  

Motokáry 
Jedna z prvních akcí po no-

vém roce by bylo setkání 

a jízda na motokárách.  

Plesová sezóna 
Leden je tradičně ve znamení 

plesů. V Kobylnicích se snad 

sejdeme alespoň na plese obec-

ním. 

Sobotín 
Po podzimním víkendu v So-

botíně je na řadě Sobotín 

zimní. Tentokrát však zamě-

řený spíše na lyže, snowboard, 

boby, saně, turistiku atd., než 

na hledání kun asi jako Michal. 

😊  

• Mezinárodní den lidské  

solidarity 

20. prosince 2018 

• Mezinárodní den biologické 

rozmanitosti 

29. prosince 2018 

• Tři králové 

6. ledna 2019 

• Světový den manželství 

12. ledna 2019 

• Mezinárodní den mobilizace 

proti jaderné válce 

28. ledna 2019 

• Den ochrany osobních údajů 

28. ledna 2019 

• Světový den pomoci malo-

mocným 

31. ledna 2019 

• Světový den mokřadů 

2. února 2019 

• Svátek zamilovaných 

14. února 2019 

• Světový den léčby zvukem 

14. února 2019 

• Mezinárodní den boje proti 

kolonialismu 

21. února 2019 

• Evropský den zločinu 

22. února 2019 

Mezinárodní dny 

v prosinci až únoru 

 Kobylnické impérium, z. s., Na Návsi 4, 664 51 Kobylnice, IČ 07 33 44 94  

 


